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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 

ASSIST. SOCIAL-CAPS  
 



 

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL-CAPS 
 

01 - Segundo Iamamoto (2002), e reafirmada pela mesma 
autora em 2008, a natureza da ação de cunho sócio-
educativa ou socializadora do Assistente Social nos 
espaços sócio institucionais, caracteriza-se por uma ação 

A) direcionada  apenas para a caracterização sócio-
econômica dos usuários, através da aplicação de 
questionário e\ou entrevista. 

B) determinada  para um estudo e diagnóstico  dos 
usuários em função do atendimento as suas 
demandas. 

C) voltada para a mudança na maneira de ser, de 
sentir, de ver e agir dos indivíduos que buscam a 
adesão dos sujeitos, incidindo sobre seus valores, 
atitudes e comportamentos. 

D) dirigida ao  atendimento dos grupos para atender 
as necessidades dos usuários ou demandadas pela 
instituição. 

E) direcionada  para a concessão de “benefícios 
sociais” previstos na política de proteção social. 

  
02 - Na trajetória histórica da profissão, o assistente social 
tem sido um profissional que atua na implementação de 
políticas sociais     

A) exclusivas  de corte público, as quais se 
constituem a determinação   fundamental e 
privilegiada da profissão de serviço social. 

B) de corte público ou privado e esta é a 
determinação fundamental na constituição da 
profissão de Serviço Social. 

C) exclusivas de corte privado e não resta dúvida ser 
esta a determinação fundamental na constituição 
da profissão de Serviço Social. 

D) de corte filantrópica, as quais explicam as 
respostas a questão social posta na sociedade, base  
do trabalho do Assistente Social. 

E) exclusiva de corte religioso, que se constitui a 
determinação  fundamental e privilegiada da 
profissão de serviço social. 

 
03 - Umas das principais contribuições do debate teórico 
metodológico do Serviço Social nos anos de 1980, através 
do trabalho de Iamamoto e Carvalho (1982), demarca a 
profissão como uma  

A) atividade que prima pela manutenção do equilíbrio 
psicossocial do trabalhador intervindo na 
qualificação da força de trabalho do homem 
adequando-o aos padrões vigentes. 

B) atividade que Intervém na reprodução da força de 
trabalho, socializando parcela dos custos dessa 
reprodução com toda população. 

C) especialização do trabalho coletivo, inserido na 
divisão social e técnica do  trabalho, partícipe do 
processo  de produção e reprodução das relações 
sociais. 

D) profissão voltada para intervir na realidade social, 
como partícipe do processo de produção e 
reprodução das relações sociais; 

E) atividade que faz parte do trabalho coletivo, cujo 
objetivo é a manutenção da ordem social e a 
redução das tensões sociais. 

04 - Na trajetória histórica e intelectual da profissão de 
Serviço Social, os principais protagonistas que vêm 
contribuindo na construção e reconstrução desta profissão 
no contexto da sociedade brasileira , enquanto  inserida na 
divisão Social e técnica do Trabalho, demarcam que ao 
Assistente Social tem sido demandado uma intervenção 
voltada para operar na: 

A) Beneficência Social 
B) Filantropia Social. 
C) Seguridade Social. 
D) Proteção Social. 
E) Assistência Social. 

 
05 - Para Iamamoto (2006), o cenário em que se insere o 
serviço social hoje apresenta novas bases de produção da 
questão social. Sobre esse cenário de mudanças, afirma-se: 

A) ocorrem sucintas transformações no padrão de 
acumulação capitalista estabilizando a 
competitividade entre os países capitalistas. 

B) ocorrem concisas transformações no padrão de 
acumulação capitalista com nova crise da 
economia capitalista estabilizando a 
competitividade intercapitalista. 

C) ocorre uma flexibilidade do mercado de trabalho 
que vem acompanhada de maior regulamentação 
dos direitos do trabalho e atenuação da 
competitividade intercapitalista. 

D) ocorrem profundas transformações no padrão de 
acumulação com expansão da economia 
capitalista acirrando a competitividade 
intercapitalista. 

E) ocorre uma flexibilidade do mercado de trabalho 
que vem acompanhada de antigas formas de 
organização dos serviços financeiros e comerciais 
gerando maior estabilidade e atenuação da 
competitividade intercapitalista. 

 
06 - Com base em Yazbec (2001), as implicações da 
expansão capitalista para a classe trabalhadora geram 
como resultado a criação 

A) de parcelas mínimas de trabalhadores que não 
encontram lugar reconhecido na sociedade. 

B) de uma população sobrante de trabalhadores, 
porém constantemente empregável sem ônus para 
o mercado. 

C) de parcelas crescentes de trabalhadores que não 
encontram lugar reconhecido na sociedade. 

D) da figura do trabalhador flexível eliminando-se a 
tensão permanente da instabilidade à margem do 
trabalho e das formas de troca socialmente 
reconhecidas. 

E) da figura do trabalhador flexível que transita pela 
via da inclusão estável no mercado e das formas 
de troca socialmente reconhecidas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

07 - O assistente social trabalha com a questão social nas 
suas mais variadas expressões quotidianas, tal como é 
vivenciada pelos indivíduos na sociedade. De acordo com 
Iamamoto (1998), sendo a questão social a base fundante 
do trabalho do assistente social, a mesma possui alguns 
componentes indissociáveis do exercício profissional 
como 

A) acompanhamento dos processos sociais e pesquisa 
da realidade social. 

B) acompanhamento dos processos sociais para 
triagem e exclusão dos usuários nos diversos 
programas e projetos. 

C) acompanhamento dos processos sociais para 
realizar a seletividade dos usuários no acesso ao 
mercado de trabalho. 

D) acompanhamento dos processos sociais para 
promover a restrição dos programas sociais no 
âmbito da cidadania. 

E) acompanhamento dos processos sociais como 
forma de manter um controle social sobre os 
usuários das políticas sociais. 

 
08 - Antonio Groppo (2007) ao discutir a 
“Responsabilidade social empresarial e a mercantilização 
da solidariedade” afirma que o contexto do neoliberalismo 
e de despolitização dos sentidos de cidadania levou a 
máquina  do Estado a voltar-se mais claramente em prol do 
atendimento das necessidades e interesses dos capitais”. 
Esse processo o autor identifica como uma espécie de: 

A)  “Privatização da esfera privada e/ou publicização 
dos interesses privados”. 

B) “Publicização da esfera política e/ou privatização 
dos interesses corporativistas”. 

C) “Despolitização da esfera privada e/ou 
redemocratização dos interesses públicos”. 

D) “Privatização da esfera pública e/ou publicização 
dos interesses privados”. 

E) “Publicização da esfera pública e/ou 
despolitização dos interesses privados”. 

 
09 - Iamamoto (2005) no livro “Relações Sociais e Serviço 
Social no Brasil” que trata da análise do Serviço social no 
processo de reprodução das relações sociais no país orienta 
sua investigação no sentido de compreender o significado 
social dessa profissão, concebendo-a como 

A) expressão particular do trabalho coletivo, situando 
a profissão na reprodução das classes sociais 
fundamentais. 

B) expressão do trabalho coletivo, enquanto processo 
de reprodução do capital mercantilista e 
reprodução das classes populares. 

C) representação da ideologia da divisão de classes, 
presente na sociedade burguesa, na ótica do 
capital e do Estado. 

D) consecução do exercício profissional como 
partícipe do processo social, reproduzindo as 
potencialidades da sociedade capitalista. 

E) representação específica do trabalho como 
mercadoria, situando a profissão na reprodução 
dos fenômenos sociais dos interesses de classe. 

 

10 - Apresenta-se como um suporte fundamental para a 
aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da 
Criança e Adolescente e na legislação civil referente à 
família. Fávero (2008) está fazendo referencia 

A) ao relatório social. 
B) a entrevista. 
C) ao estudo social. 
D) a visita domiciliar. 
E) a observação. 

 
11 - Com a ascensão e instauração da política econômica 
de inspiração neoliberal, ocorre segundo Carmelita 
Yazbeck um processo nomeado de Refilantropização da 
questão social, que significa uma 

A) transferência de responsabilidades do Estado no 
trato da questão social para as empresas privadas 
que passa a responder com práticas filantrópicas, 
democráticas e cooperativas. 

B) transferência de competências do Estado no trato 
da Responsabilidade social para a sociedade civil 
que passa a responder com práticas voluntárias, 
inclusivas e de ampliação da cidadania. 

C) cooperação das Empresas Privadas no trato da 
questão social junto com o Estado que passa a 
responder com práticas de cidadania, voluntariado 
e ampliação dos direitos sociais. 

D) cooperação política e social das ações do Estado e 
da Sociedade Civil no trato da questão social que 
passam a responder com práticas gerenciais, 
financeiras e de apoio técnico na assistência as 
ONG’s. 

E) transferência de responsabilidades do Estado no 
trato da questão social para a sociedade civil que 
passa a responder com práticas filantrópicas, 
voluntárias, caritativas e de ajuda mútua. 

 
12 - Behring e Boschetti (2007) analisam as políticas 
públicas levando em consideração quatro dimensões: 
histórica, econômica, política e cultural. No que se refere à 
dimensão histórica é correto afirmar que 

A) o surgimento das políticas sociais está atrelado de 
forma exclusiva com o seu caráter funcional e à 
acumulação do capital monopolista. 

B) as políticas sociais representam de forma 
exclusiva o desenvolvimento de mecanismos de 
cooperação da ordem capitalista pela via da 
adesão dos trabalhadores ao sistema. 

C) o surgimento das políticas sociais está relacionado 
com as expressões da questão social que possuem 
papel determinante em suas origens. 

D) a existência das políticas sociais representa 
exclusivamente a iniciativa do Estado em 
responder as demandas da sociedade civil pela via 
das ações do voluntariado. 

E) o surgimento das políticas sociais está associado 
de forma exclusiva às lutas da classe trabalhadora 
na organização dos conselhos e sindicatos contra o 
desemprego. 

 
 
 



 

13 - Segundo Yazbek (2001), a partir da perspectiva 
neoliberal, o Estado assume um novo modelo frente a 
gestão das políticas sociais públicas. Quanto a essas 
inflexões é possível afirmar que 

A) o Estado reduz suas intervenções no campo social 
e apela à solidariedade social, optando por 
programas focalistas e seletivos caracterizados por 
ações tímidas e erráticas. 

B) as propostas do Estado para o enfrentamento da 
Questão Social são reducionistas, o que vem 
garantir a universalidade dos mecanismos de 
proteção social. 

C) as políticas públicas na área social acentuam 
traços de improvisação e legitimam uma maior 
eficiência e qualidade na prestação dos serviços. 

D) o Estado amplia suas intervenções no campo 
social com o apoio da solidariedade social, 
optando por programas seletivos caracterizados 
por ações transparentes e democráticas. 

E) as propostas do Estado para o enfrentamento da 
Questão Social são privatistas, o que vem garantir 
a equidade dos mecanismos de proteção social. 

 
14 - Yolanda Guerra (2007) ao analisar os desafios de 
implementação do projeto profissional crítico do Serviço 
Social na contemporaneidade, concebe a instituição, na 
qual se desenvolve o fazer profissional do Assistente 
Social, como um campo de mediações. Ou seja: 

A) essa forma de captar a realidade se reflete  na 
leitura reducionista das mediações presentes no 
cotidiano imediato do fazer profissional que se 
expressam por diversas carências: trabalho, saúde, 
moradia, creches, entre outras. 

B) na busca de ruptura das práticas tradicionais, o 
assistente social responde a demandas imediatas, 
reduzindo seu fazer cotidiano muitas vezes a 
atividades burocrático-administrativas. 

C) a superação das demandas imediatas postas ao 
profissional resulta numa postura que estabelece a 
relação com o Estado Mínimo, afirmando as 
formas de clientelismo e populismo, reafirmando 
o projeto neoliberal. 

D) este conjunto de complexos apreendidos pelo 
esforço da razão na superação da imediaticidade 
que possibilita ao profissional uma visão mais 
clara, ampla e profunda da realidade social a partir 
e sobre a qual incide a intervenção profissional do 
assistente social. 

E) a investigação dos complexos apreendidos na 
vivência da imediaticidade possibilita ao 
profissional uma visão da realidade social a partir 
da lógica institucional, na qual os usuários buscam 
atender suas demandas cotidianas nos diversos 
serviços sociais. 

 
 
 
 
 
 
 

15 - Segundo Rosângela Fritsch o planejamento 
estratégico é um instrumental de importante influência em 
nível técnico e político, e, por conseguinte, de grande 
relevância para o serviço social. Nesse sentido, a autora 
afirma que o Planejamento Estratégico Situacional é uma 

A) das ferramentas que pode ser apropriada pelo 
serviço social de modo acrítico e normativo, para 
imprimir organicidade à intervenção profissional. 

B) das ferramentas atuais que pode ser apropriada 
pelo serviço social de modo situado e crítico, para 
imprimir dinamicidade, organicidade e concretude 
à intervenção profissional. 

C) técnica de intervenção do serviço social com 
características normativas, pragmáticas e flexíveis 
no trabalho com grupos sociais. 

D) técnica do processo de trabalho do assistente 
social de modo situado e crítico, expressando 
organicidade e limitações à intervenção 
profissional. 

E) técnica tradicional de trabalho do assistente social 
de modo situado e acrítico, para imprimir 
dinamicidade, organicidade e concretude à 
intervenção profissional. 

 
16 - Myriam Veras Baptista (2000) em seu texto, 
planejamento social: intencionalidade e instrumentação 
trata do planejamento como: 

A) Processo técnico-administrativo, abordando seus 
elementos constitutivos (...) analisando a trajetória 
para mediação de conflitos, suas técnicas e 
instrumentos. 

B) Processo técnico-normativo, abordando seus 
elementos constitutivos (...) analisando a trajetória 
teórica e metodológica do serviço social, suas 
técnicas e correntes do pensamento social. 

C) Processo cultural e político, abordando seus 
elementos constitutivos (...) analisando a trajetória 
da luta de classes para tomada de decisões, suas 
técnicas e ramificações. 

D) Processo técnico-político, abordando seus 
elementos constitutivos (...) analisando a trajetória 
para tomada de decisões, suas técnicas e 
instrumentos. 

E) Processo teórico-metodológico, abordando seus 
elementos não constitutivos (...) analisando a 
trajetória intelectual do serviço social para intervir 
na realidade e mediar os conflitos decorrentes da 
relação capital x trabalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 - Faleiros (2003) analisando estratégias em serviço 
social afirma que é no momento em que os sujeitos se 
fragilizam, perdem poder e patrimônio que buscam o 
Serviço Social. Nessa perspectiva 

A) tem-se justamente a especificidade da profissão 
nessa relação de descapitalização e de 
fragilização/fortalecimento na qual a condição de 
dominados se acrescenta à diminuição das 
condições de autonomia. 

B) nota-se que a especificidade da profissão orienta-
se pela relação capitalização/ fortalecimento dos 
usuários na qual a condição de dominados se 
equivale à condição de autonomia. 

C) no contexto das relações de exploração das classes 
e grupos sociais, a especificidade da profissão se 
determina na condição de manutenção e controle 
social dos usuários. 

D) no momento em que as pessoas se capitalizam e se 
fortalecem, chegam ao Serviço social em sua 
trajetória de inclusão. 

E) a especificidade da profissão ganha expressão 
nessa relação de capitalização e de fortalecimento 
dos direitos sociais dos usuários na 
contemporaneidade. 

 
18 - Raichellis & Wanderley (2004) ao construírem o 
debate sobre os desafios de uma gestão pública 
democrática na integração regional, delineiam algumas 
categorias que orientam as análises do significado de 
público e de esfera pública como base estratégica para a 
investigação. São essas categorias: 

A) Controle Social, Cultura Pública, Democratização, 
Flexibilização e Visibilidade governamental. 

B) Controle Social, Representação de Interesses 
Coletivos, Inclusão Social, Cultura Privatista e 
Democratização. 

C) Visibilidade Social, Controle Social, 
Representação de Interesses Coletivos, 
Democratização e Cultura Pública. 

D) Visibilidade Social, Controle Social, Reprodução 
Social, Representação de Interesses Coletivos e 
Flexibilização. 

E) Controle Social, Cidadania, Inclusão Social, 
Cultura Privatista e Democratização. 
 

19 - Conforme o art. 90, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA,  parágrafo único, para obter ou alterar 
o registro de entidades governamentais e não 
governamentais que tratam da problemática da criança e 
do adolescente, o pedido deve ser encaminhado ao 

A) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

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

C) Conselho Curador da Infância e da Juventude. 
D) Comarca do Juizado de Menores mais próxima. 
E) Cartório local e ao Conselho Tutelar. 

 
 
 
 

20 - Behring e Boschetti (2006), analisando a 
desestruturação do Welfare State em tempos neoliberais 
destacam que a chamada reestruturação produtiva, as 
mudanças na organização do trabalho e a hegemonia 
neoliberal têm provocado importantes reconfigurações nas 
políticas sociais. Essas modificações são perceptíveis 

A) no emprego de longa duração, na regulamentação 
das relações de trabalho, na redução do 
desemprego estrutural, em tempo parcial, 
temporários, instáveis e não associados a direitos 
sociais. 

B) na expansão das políticas sociais, na 
universalização de direitos sociais ligados ao 
trabalho, como salário mínimo, seguro-
desemprego, aposentadorias e pensões. 

C) na ampliação do acesso a direitos derivados de 
empregos estáveis, na regulamentação das leis do 
trabalho e na extensão da qualificação profissional 
bem como dos sistemas de proteção social. 

D) no desemprego de curta duração, na 
democratização das relações de trabalho, na 
minimização da oferta de empregos intermitentes, 
permanentes e não associados a direitos sociais. 

E) no desemprego de longa duração, na precarização 
das relações de trabalho, na ampliação de oferta 
de empregos intermitentes, em tempo parcial, 
temporários, instáveis e não associados a direitos 
sociais. 
 

21 - O Código de Ética Profissional do Assistente Social, 
instituído em 1993, no Capítulo I, Titulo III em seu artigo 
5º estabelece deveres do profissional para com os usuários. 
Identifique a alternativa correta em que se encontra um dos 
deveres do Assistente Social, nas suas relações com os 
usuários.  

A) Democratizar as informações e o acesso ao 
programas disponíveis do espaço institucional, 
como um dos mecanismos indispensáveis à 
participação dos usuários. 

B) Abster-se, no exercício profissional de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento a 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência ao órgão competente. 

C) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou 
cercear o direito do usuário de participar e decidir  
livremente sobre seus interesses. 

D) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 
assistente social-usuário, para obter vantagens 
pessoais ou para terceiros. 

E) Usar a liberdade na realização de seus estudos e 
pesquisas resguardados os direitos de 
participação de indivíduos ou grupos envolvidos 
em seus trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 - No Código de Ética profissional do (a) Assistente 
Social instituído em 1993, em seu capítulo V, título III, 
artigo 18º, afirma que só é admissível a quebra do Sigilo 
Profissional  diante de situações, cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, 

A) trazer prejuízo aos interesses do usuário, de 
terceiros e da coletividades. 

B) provocar riscos ao profissional Assistente Social e 
à coletividade. 

C) ofender a imagem social da profissão e da classe 
trabalhadora. 

D) prejudicar o  bem comum dos usuários e provocar 
riscos a imagem do profissional. 

E) prejudicar as relações  institucionais e o bem 
comum da sociedade em geral. 

 
23 - Constitui uma das áreas em que os avanços 
constitucionais foram mais significativos. Integrante da 
Seguridade Social constitui em uma das proposições do 
Projeto de Reforma Sanitária, regulamentado em 1990. 
Estamos nos referindo a 

A) a saúde. 
B) a assistência social. 
C) a habitação. 
D) a educação. 
E) ao trabalho.  

 
24 - A principal proposta da Reforma Sanitária é a 

A) nova organização do sistema de saúde através da 
construção do SUS. 

B)  melhoria da qualidade dos serviços com um 
modelo assistencial pautado na integralidade e 
eqüidade das ações. 

C)  interdisciplinaridade nas ações desenvolvidas 
pelas equipes de profissionais. 

D) defesa da universalização das políticas sociais e a 
garantia dos direitos sociais. 

E) democratização das informações e transparência 
no uso de recursos e ações do governo. 

 
25 - Conforme os parâmetros para atuação da assistência 
na saúde, considera-se que o profissional na saúde 
desenvolve suas ações profissionais nas seguintes 
dimensões, vistas como complementares e indissociáveis:  

I. Assistencial, em equipe e assessoria;  
II. Sócio-educativa, mobilização, participação e 

controle social;  
III. Investigação, planejamento e gestão; 
IV. Magistério; 
V. Qualificação e formação profissional. 

Qual das alternativas elencadas acima não se encontra 
dentre as dimensões do trabalho do assistente social na 
saúde? 

A) II. 
B) III. 
C) V. 
D) I. 
E) IV. 

 
 
 

26 - De acordo com o Art. 5º da Lei que Regulamenta a 
Profissão de Serviço Social, é considerada como atribuição 
privativa do Assistente Social o item que se refere a   

A) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. 

B) Realizar estudos sócio-econômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades. 

C) prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade. 

D) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social. 

E) realizar estudos sócio-econômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades. 

 
27 - Assistência Social, considerada como direito do 
cidadão  e dever do Estado,   instituída como política 
publica  com a Constituição de 1988, é política de 
seguridade social vista como 

A) contributiva exigindo a participação social do 
usuário. 

B) não contributiva que provê os mínimos sociais. 
C) distributiva exigindo controle social dos 

municípios.  
D) não contributiva, porém sob controle do poder 

local.  
E) distributiva, porém com a participação dos órgãos 

parceiros. 
 
28 - Considerando os cinco itens colocados abaixo,  

I. laudo; 
II. parecer social; 
III. estudo social; 
IV. pericia social; 
V. agenda social. 

segundo Fávero (2008), fazem parte da metodologia de 
trabalho de domínio especifico e exclusivo do assistente 
social apenas os itens 

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



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Sensatez e diálogo para resolver conflitos 
 
 Apesar dos índices assustadores da violência e do 
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses 
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda 
são as melhores formas de se resolverem conflitos. 
 Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois anos, 
pelo Departamento de Sociologia da UnB, que aplicou 625 
questionários aos moradores do Plano Piloto, do Park 
Way, dos lagos e das cidades-satélites. 
 A pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF, segundo sua coordenadora, professora 
Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de evolução, 
um despertar da sociedade” para o problema. Os resultados 
obtidos até agora mostram, segundo ela, um progresso em 
termos do processo de civilização. Porém, Maria Stela faz 
uma ressalva: “Percebemos, pelas respostas, que há uma 
recusa à violência, mas também detectamos a ambigüidade 
das reações, em uma proporção bastante significativa, com 
destaque para a idéia de que, para ‘me defender’, ou para 
‘defender os que me são próximos’, então o uso da 
violência é válido”. 
 A segurança privada é um fator que pode aumentar a 
violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria Stela, “a 
proliferação da privatização da segurança confunde o que é 
público e o que é privado. Um segurança particular 
defende interesses particulares, que podem se opor aos da 
comunidade. Isso eu considero um retrocesso”. 
 

(Márcio Varela. A banalização da violência.  
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.) 

 
29 – Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a 
sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se 
resolverem conflitos. 
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF). 
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela 
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais 
violentos. 

A) Todas estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 – Das afirmações seguintes: 
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação 
justifica o emprego da violência. 
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da 
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso 
no processo civilizatório. 
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias 
contidas no primeiro parágrafo do texto. 

A) Estão corretas II e III. 
B) Estão corretas I e III. 
C) Estão corretas II e III. 
D) Apenas I está correta. 
E) Todas estão corretas. 

 
31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / 
referente está incorreta. 

A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a 
“Departamento de Sociologia da UnB”. 

C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a 
“interesses particulares”. 

E) N. D. A. 
 
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada 
incorretamente: 

A) O deputado defendeu a descriminação da 
maconha. 

B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a 
todos. 

C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso. 
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios 

privilégios. 
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser 

resolvida nos tribunais. 
 
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da 
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da 
música brasileira”. 
 No período acima, corretamente pontuado, há: 

A) 1 vírgula. 
B) 4 vírgulas. 
C) 2 vírgulas. 
D) Não há vírgulas. 
E) 3 vírgulas. 

 
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento grave, indicativo de crase, é: 

A) Preciso ir à Copacabana. 
B) Ele chegou à uma e meia. 
C) Seja rápido na sua ida à França. 
D) Nada mais confere legitimidade à Nação. 
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à 

legislação ordinária. 
  



 

35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se 
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao 
processo de formação, classifica-se como: 

A) derivação regressiva 
B) primitiva 
C) abreviação vocabular 
D) derivação imprópria 
E) hibridismo 

 
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse 
período há uma oração: 

A) substantiva predicativa 
B) adjetiva restritiva 
C) substantiva subjetiva 
D) coordenada sindética 
E) adjetiva explicativa 

 
37 – Assinale a alternativa correta quanto a função 
sintática do termo destacado na frase seguinte: 
 “O homem anseia por uma vida de liberdade”. 

A) adjunto adnominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) adjunto adnominal 
E) objeto direto preposicionado 

 
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à 
concordância verbal é: 

A) Deram quatro horas no relógio da central. 
B) São dificuldades a serem vencidas. 
C) Tudo estava bem, como se não houvessem 

ameaças. 
D) Eram dois irmãos bem parecidos. 
E) Só eles podem fazer tais exceções. 

 
39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar 
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos: 

A) antítese 
B) polissíndeto 
C) eufemismo 
D) ironia 
E) personificação 

 
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, 
respectivamente: 
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil. 
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em 
Curitiba. 

A) a que – de que 
B) de que – cujo 
C) cujo – a que 
D) a que – cujo 
E) N. D. A. 

 
 
 
 


