


UnB/CESPE – SEAD/UEPA

Cargo 36: Nível Superior Técnico – Formação: Serviço Social – 1 –

• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

Imagino o artista num anfiteatro1

Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela4

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca7

Como contrapesos de um sorriso

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta10

O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta

Dança o tempo sem cessar, montando13

O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito16

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória19

E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.

B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.

C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.

D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A Afagou-lhe os cabelos com amor.
B A luz sempre lhe afugenta o sono.
C O marido sempre lhe nega a resposta. 
D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado

A composição por justaposição.
B derivação imprópria.
C derivação prefixal.
D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A A atriz arrebatou a cena e dançou.
B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
D Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a

A “artista”.
B “feitio”.
C “tempo”.
D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.

A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.

B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.

C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.

D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como

A substantivo.
B adjetivo.
C advérbio.
D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo

A imaginar.
B alcançar.
C divisar.
D lobrigar.
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Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas

aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com

valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da

celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,

não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há

tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.

In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta

no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul. 

A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem

contestações dos vizinhos.

B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

econômica e política de empreender projetos produtivos

voltados para a integração.

C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem

um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.

D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da

França em capacidade de patrocinar os custos totais da

integração na região, sem riscos de debates internos e com

recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

opção correta.

A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.

B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de

investimento energético, como o primeiro leilão para

construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais

dinâmica de integração sul-americana.

C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de

valores e políticas.

D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do

desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição

primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no

esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões

que envolvem o contexto amazônico.

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres

humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos

governos subnacionais e nacional.

B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a

questão ambiental.

C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da

biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande

preocupação dos habitantes da região e do Brasil.

D A produção de conhecimento científico de ponta e

tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos

centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.

Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e

privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale

a opção correta relativamente a esse tema.

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,

segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de

acordo com os dados de 2005.

B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB

do ano anterior.

C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,

diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.

D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos

últimos anos, particularmente quando comparada às

economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13

As relações entre sociedade e educação, no Brasil

contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na

oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no

destino social dos educandos.

B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que

dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as

partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.

C As universidades públicas federais contribuem modestamente

para o desenvolvimento nacional e para a produção de

pesquisa científica das ciências básicas.

D A formação do cientista brasileiro vem progredindo

quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta.

A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do

computador.

B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de

imagens e permite defini-las como papel de parede.

C O backup do Windows XP é um programa que permite

compactar arquivos em diversos formatos.

D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os

programas definidos como favoritos no momento da iniciação

do computador.

QUESTÃO 15

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

Atenciosamente,

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e

as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

A A palavra  está alinhada à direita na página.Atenciosamente,

B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará

em negrito.

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção

Configurar página do menu .

D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará

subscrito.

QUESTÃO 16

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

a opção correta.

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram

executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

clicar a ferramenta ; pressionar a tecla �.

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

 e arrastá-la. 

C A ferramenta  permite salvar o documento em edição.

D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o

fundo das células.
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QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6

(IE6), assinale a opção correta.

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet. 

B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do

Brasil.

C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de

segurança avançados contra todo tipo de vírus.

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão .

D O campo  indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço .

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994

— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

do Estado do Pará.

A O servidor responde civil, penal e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

B Acerca de servidor não aprovado em estágio

probatório, é apropriado afirmar que ele será

demitido.

C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do

servidor.

D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos

casos da prática de infração administrativa de

natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos

funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio

experimental a que se submete o servidor público em

exercício.

A assiduidade, disciplina e liderança

B disciplina, responsabilidade e popularidade

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade

de iniciativa, liderança e cortesia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Nas duas últimas décadas, é possível identificar grandes vertentes de
política social, que se inter-relacionam na prática por derivarem da
mesma matriz ideológica — o neoliberalismo. Assinale a opção
correspondente a uma vertente que deriva do neoliberalismo.

A A que se identifica na retomada da concepção clássica de cidadania
centrada nos ideais da justiça e da igualdade social.

B A que advoga a reconstituição e revigoramento do Estado como um
contraponto aos supostos poderes excessivos da sociedade civil.

C A que prega a revitalização dos conselhos de políticas setoriais no
processo de provisão social, em um contexto de responsabilidades
compartilhadas, ou plurais.

D A que considera o Estado, o mercado e parcelas da sociedade como
parceiros em igualdade de condições.

QUESTÃO 22

De acordo com a literatura especializada, não existe um único sistema
de bem-estar no mundo capitalista. Cada Estado nacional, dependendo
da sua história, da sua cultura, das relações de classe e do regime
político vigentes, tem o seu estado de bem-estar particular. Acerca do
tema da seguridade social, assinale a opção correta.

A O termo seguridade social foi introduzido pela Constituição de 1988
e inexistia até então.

B A seguridade social brasileira conjuga direitos derivados do trabalho
com direitos de caráter universal e direitos seletivos.

C Os objetivos da seguridade social incluem a uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços somente entre as categorias
profissionais urbanas.

D A seguridade social como direito do cidadão e dever do Estado, tal
como se configurou a partir do segundo pós-guerra, representa um
estágio superior de proteção ao trabalhador, e seu surgimento teve
como motivação a solidariedade vertical, isto é, entre classes
sociais.

QUESTÃO 23

A respeito das políticas sociais de saúde e previdência social brasileiras,
assinale a opção correta.

A A política de saúde na década de 80 do século passado contou com
a participação de novos atores, prioritariamente do movimento dos
trabalhadores sem-terra, na discussão das condições de vida da
população brasileira e das propostas governamentais para o setor.

B O projeto de reforma sanitária, construído na década de 80 do
século XX e inscrito na Constituição Federal de 1988, vive em
perfeita harmonia com o projeto de saúde, articulada ao mercado ou
privatista, pois sua premissa também é a parceria.

C Os benefícios previdenciários atuais são divididos entre os de
prestação continuada e os de prestação temporária. Em relação a
estes últimos, o pagamento ao segurado é limitado no tempo, como,
por exemplo, o auxílio-maternidade, que tem duração de três meses.

D Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado considerado,
por perícia da previdência social, incapaz para o trabalho e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, desde que tenha cumprido a carência para tal
benefício. 

QUESTÃO 24

O Brasil possui um cadastro único para acesso aos
programas sociais governamentais, que integra mais de
16 milhões de famílias pobres, aquelas com renda per

capita mensal de até  meio salário mínimo. Esses números
impõem um grande desafio aos gestores públicos. Acerca
desse tema, assinale a opção correta.

A O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é um
sistema público contributivo, descentralizado e
participativo, que tem por função a gestão do conteúdo
específico da assistência social no campo da proteção
social brasileira.

B Constitui um dos princípios do SUAS a articulação
intersetorial de competências e ações entre o SUAS e o
sistema educacional, por intermédio de serviços
complementares e ações integradas para o
desenvolvimento da autonomia do sujeito, por meio de
garantia e ampliação de escolaridade e formação para
o trabalho.

C Um dos caminhos para superar a fragmentação, na
prática da política de assistência social, consiste em
constituir a rede socioassistencial, com base em
alianças políticas da administração municipal, na
perspectiva de sua articulação com o maior número de
usuários que dela possam necessitar.

D A proteção social básica tem por referência a
ocorrência de situações de risco ou violação de direitos
e um dos meios para garantir a sua oferta consiste na
rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues,
abrigos, moradias provisórias para adultos e idosos,
garantindo a convivência familiar e comunitária.

QUESTÃO 25

A década de 90 do século passado testemunhou, nas
democracias ocidentais de maneira geral, e na América
Latina, em particular, a busca do fortalecimento da função
avaliação, justificada pela necessidade de modernização da
gestão pública. No Brasil, a prática da avaliação ainda é
incipiente. A respeito da avaliação de programas e políticas
sociais, assinale a opção correta.

A A avaliação de políticas públicas, posta a serviço da
reforma gerencialista do Estado, caracteriza-se pela
ênfase nos resultados e alocação racional dos recursos.

B A avaliação instrumental tem sempre a função
educativa e nenhuma decisão ou ação é esperada a
partir de suas descobertas. 

C O compromisso principal da avaliação de programas
está em gerar conhecimento, testes de teorias,
estabelecer verdades ou generalizações no tempo e no
espaço. 

D A avaliação é apenas uma atividade técnica que pode
ser realizada tanto por avaliadores internos como por
avaliadores externos.
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QUESTÃO 26

Todo gestor precisa estar consciente da história da organização, da
sociedade em que vive e do que está acontecendo no mundo. Necessita,
também, pensar no futuro e projetar uma visão dele. O planejamento
relaciona-se ao que está por vir, o que se quer que aconteça, o que se
tem consciência de que precisa acontecer. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.

A Toda organização convive com diferentes questões, das mais
urgentes às mais importantes, e a maneira de tratá-las depende
exclusivamente de seu dirigente.

B O planejamento estratégico é o processo de planejamento que trata
questões de desenvolvimento ou estratégicas, e sua ênfase está em
direcionar, identificar e desenvolver objetivos.

C A elaboração de um plano de ação está relacionada à etapa de
refinamento e aprimoramento que responderá à pergunta: o que
precisa ser corrigido?

D O conceito de programa diferencia-se de projeto por ter um
horizonte de tempo definido, dentro do qual certos resultados devem
ser atingidos. 

QUESTÃO 27

Acerca da pesquisa em Serviço Social, assinale a opção incorreta.

A O estudo de caso é recomendado quando se deseja analisar situações
concretas, suas particularidades e investigar a vida de uma pessoa.

B A escolha de uma técnica e a forma de aplicá-la depende dos
objetivos do pesquisador, dos dados que pretende obter e do meio
social onde a pesquisa será desenvolvida.

C O uso exclusivo de técnicas quantitativas de pesquisa está
relacionado aos postulados teóricos do positivismo que recomenda
adotar a metodologia da experimentação.

D A pesquisa-ação possui pluralidade de objetivos, pode ser aplicada
em diferentes campos de atuação, está vinculada à resolução de
problemas coletivos e desse modo é, necessariamente, aplicada com
fins emancipatórios.

QUESTÃO 28

Para dar visibilidade às dinâmicas dos processos sociais que constituem
o viver dos sujeitos, o assistente social é o profissional que adquiriu
competência específica para tal. A respeito dos procedimentos e
instrumentos utilizados pelo profissional assistente social, assinale a
opção correta.

A O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço
Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de
forma crítica, determinada situação ou expressão da questão social,
objeto da intervenção profissional.

B Para a realização de perícia social, o assistente social faz uso de
instrumentos e técnicas pertinentes e deve, obrigatoriamente,
realizar visitas, entrevistas e contatos. 

C De forma a contribuir para a formação de juízo e decisão sobre  a
permanência de uma criança sob os cuidados dos pais, o assistente
social deve elaborar um relatório detalhado e conclusivo que se
constituirá em mais um elemento de prova. 

D A emissão de parecer social constitui instrumento da ação
profissional de realização do compromisso profissional com a
instituição. 

QUESTÃO 29

A regulamentação da profissão, datada de 1957, reflete a

perspectiva reguladora do Estado brasileiro, que delegou a

função de controle aos conselhos  profissionais. Entretanto,

o contexto da redemocratização possibilitou compreender

a regulamentação em outra perspectiva. Acerca da ética e

da legislação social do serviço social, assinale a opção

correta.

A O serviço social brasileiro constituiu democraticamente

a sua normatização, expressa no Código de Ética de

1993, que estabelece direitos e deveres do assistente

social, porém, sua aplicabilidade é de caráter

facultativo. 

B Ao compor equipe interdisciplinar, o assistente social

deve ser solidário com outros profissionais,

independentemente  de seus atos contrariarem os

postulados éticos contidos no Código de Ética do

Assistente Social.

C O Código de Ética, a lei de regulamentação da

profissão e as diretrizes curriculares para a área do

serviço social constituem pilares do projeto profissional

engajado na construção de uma nova ordem societária.

D A Lei n.º 8.662/1993, que dispõe acerca da profissão de

assistente social, identifica como uma de suas

atribuições privativas o exercício do magistério,

exclusivamente na graduação, de disciplinas que exijam

conhecimentos próprios e adquiridos em curso de

formação regular. 

QUESTÃO 30

O projeto profissional do serviço social, fruto de

protagonismo dos agentes profissionais, vem sendo

construído historicamente no embate entre distintos

projetos sociais, que refletem diferentes perspectivas no

interior da categoria. A respeito dos níveis, áreas e limites

de atuação, assinale a opção correta. 

A Nas últimas décadas, os assistentes sociais têm sua ação

profissional direcionada para projetos mais amplos,

prioritariamente de natureza executiva. 

B Um dos limites da atuação profissional localiza-se no

recente processo de criminalização da questão social e

potencialização de sua dimensão coletiva.

C O projeto ético-político profissional tem suas raízes nas

forças sociais progressistas e está fundado nas reais

condições sociais em que se materializa a profissão.

D As condições e relações de trabalho em que estão

inscritos os assistentes sociais independem do processo

de reforma do Estado, pois são próprias da

administração tradicional, burocrática e centralizada. 
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QUESTÃO 31

As empresas, instituições públicas e privadas reconhecendo os prejuízos
causados pelo abuso e dependência de substâncias psicoativas no
ambiente de trabalho, que afeta servidores e familiares, têm procurado
aperfeiçoar as estratégias para enfrentamento do problema. Entre essas
estratégias encontra-se a elaboração de política específica, voltada para
este problema, na qual o programa de prevenção deve estar inserido.
Com relação aos aspectos a serem ponderados por essa política, assinale
a opção correta.

A Durante o processo de elaboração da política de álcool e outras
drogas deve-se contar com a participação de representantes de
vários níveis e setores da organização, com exceção da alta gestão,
para impedir a invasão de privacidade e a tensão nas relações de
trabalho.

B O conteúdo da política de álcool e outras drogas deve ser de fácil
compreensão, divulgado a todos os servidores e seus familiares, e
recomenda-se muita cautela no estabelecimento dos direitos e
deveres da organização e de seus servidores, de forma que não
predomine seu caráter assistencial.

C O programa de álcool e outras drogas desenvolvido em uma
organização deve seguir as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS) quanto à sua desvinculação de outros programas
de atenção à saúde dos servidores de forma a garantir sua
efetividade.

D Deve-se considerar que a diminuição da produtividade ou
absenteísmo não ocorre somente em conseqüência do consumo
abusivo de substâncias psicoativas. Pode ser reflexo de um conjunto
de diferentes fatores como problemas familiares e de
relacionamento no trabalho.

QUESTÃO 32

O relatório da OMS, de 2002, identifica a influência dos fatores
comunitários na dinâmica da violência. Nesse contexto são
reconhecidos os locais de trabalho, a escola e a vizinhança e, como
problemas, apontam altos níveis de desemprego, presença de tráfico de
drogas e de armas. Acerca dos aspectos que devem ser considerados
pelo assistente social na intervenção junto a vítimas de violência, bem
como na formulação de programas de promoção e de prevenção em
contextos comunitários, julgue os itens que se seguem.

I A magnitude do fenômeno da violência em suas dimensões, deve ser
traduzida em dados sobre morbidade e mortalidade bem como deve-
se fazer a triangulação dos dados com informações históricas,
culturais e subjetivas.

II A violência como um fenômeno permanente na história da
humanidade e suas manifestações tanto no tempo como no espaço
devem ser compreendidas como uma fatalidade.

III O conjunto de fontes de informação sobre a violência apresenta
indicadores dos fatores de risco, de distinção de grupos mais
vulneráveis e de tendências para estabelecer prioridades com vistas
à sua superação ou redução.

IV Deve-se realizar assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas
de violência, buscando articulação com as áreas jurídicas, de saúde
e de segurança, desde os programas de atenção básica até os
serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 33

Em relação ao direito à profissionalização e à proteção no
trabalho, definidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), assinale a opção correta.

A O adolescente é impedido de receber remuneração pelo
trabalho realizado, pois o mesmo descaracterizaria o
aspecto educativo.

B Os direitos trabalhistas e previdenciários estão
assegurados somente aos adolescentes maiores de
dezesseis anos de idade.

C Ao adolescente portador de necessidades especiais é
assegurado o trabalho protegido e horário especial para
o exercício das atividades de formação técnica e
profissional.

D Ao adolescente aluno de escola técnica é permitido o
trabalho noturno, realizado entre as vinte e três horas de
um dia às cinco horas do dia seguinte.

QUESTÃO 34

Segundo a Política Nacional do Idoso, é competência de
entidades e órgãos públicos

A realizar estudos com o objetivo de detectar o caráter
epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com
vistas à prevenção, tratamento e reabilitação.

B estimular a criação de programas de preparação para a
aposentadoria no setor público com antecedência
mínima de seis meses antes do afastamento do trabalho.

C garantir ao idoso o acesso a eventos culturais e, apenas
quando realizados por órgãos estaduais, por meio de
isenção de pagamento de ingresso.

D implantar centros de referência em geriatria e
gerontologia independentes dos demais serviços de
saúde com o objetivo de garantir a qualidade da
assistência prestada ao idoso.

QUESTÃO 35

Conforme o Estatuto do Idoso, julgue os itens seguintes.

I Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados
com recursos públicos, o idoso tem prioridade na
aquisição de imóvel para moradia própria, desde que
seus rendimentos de aposentadoria e pensão sejam
compatíveis com os critérios de financiamento.

II Compete ao Ministério Público requisitar informações
e documentos particulares de instituições públicas com
vistas a instruir procedimentos administrativos uma vez
que seu âmbito de ação se limita exclusivamente às
instituições dessa natureza.

III Na programação de cursos especiais direcionados aos
idosos deve-se incluir conteúdo relativo às técnicas de
comunicação, computação e demais avanços
tecnológicos, para a sua integração à vida moderna.

IV A omissão de assistência ao idoso em situação de
perigo, ou recusa, retardo ou dificuldade em assistência
à sua saúde, sem justa causa, ou deixar de pedir o
socorro à autoridade pública é uma infração cuja
penalidade prevista é a detenção de quatro a sete anos
e multa.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.
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QUESTÃO 36

Julgue os itens a seguir, relativos ao trabalho com grupos.

I O processo de motivação para participar de um grupo precede a sua
formação, devendo intensificar-se nas primeiras reuniões, sem deixar,
no entanto, de estar presente durante todos os momentos do processo
grupal.

II Os conflitos que surgem no momento em que o grupo se sente mais
seguro e com mais espontaneidade, devem ser resolvidos pelo
assistente social, de forma a impedir a formação de sub-grupos e até
mesmo a saída de algum membro.

III O desenvolvimento da capacidade terapêutica pode ser identificado no
momento em que o grupo se encontra mais maduro e é capaz de
assumir atitudes solidárias, complementares e integrativas.

IV A análise mais apropriada do processo grupal para quem realiza
intervenção com grupo, deve ser feita por meio da identificação
rigorosa dos momentos, etapas ou fases.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 37

Assinale a opção incorreta acerca do uso de álcool e outras drogas em
populações indígenas.

A Há relatos de que a maioria dos povos indígenas conhecia as bebidas
alcoólicas obtidas por meio da fermentação do milho e da mandioca,
o que os levou à situação de dependência grave.

B Nas populações indígenas, o uso de bebidas fermentadas e de outras
substâncias, como as plantas medicinais, costuma ter outra finalidade
que não a de embriagar, fazendo parte das cerimônias ritualísticas e
sendo socialmente aceito e orientado pelos lideres locais.

C Em algumas tribos, as pessoas que abusam das bebidas fora dos rituais
recebem punições; em outras culturas, o uso das bebidas destiladas,
com maior teor alcoólico, inclusive fora dos rituais, servem para o
alívio das tensões sociais e resolução dos problemas do grupo.

D O Estatuto dos Índios (Lei n.º 6.001/1973) estabelece pena para quem
propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de
bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não-integrados.

QUESTÃO 38

Julgue os itens a seguir, relacionados a respostas familiares a várias
situações de violação de direitos sociais relacionadas à ausência de
segurança básica vivenciada pelas famílias.

I Fechamento defensivo do grupo familiar, aumentando o seu
isolamento social, e alternando apoio entre seus integrantes com
tensão e ressentimento mútuo.

II Diminuição da vitalidade do grupo, com manifestações de depressão
e desânimo pelos seus membros.

III Enfraquecimento da comunicação e da intimidade no grupo 
reduzindo a tolerância e o cuidado mútuo.

IV Aumento das exigências sobre as crianças e os adolescentes,
pressionando-os a se comportarem dentro de um alto padrão de
desempenho.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta acerca da transmissão da AIDS
que envolve aspectos comportamentais, cognitivos,
emocionais e culturais de ordem complexa, e exige
medidas adequadas de prevenção. 

A Os Ministérios da Saúde e da Educação recomendam
que os materiais didático-pedagógicos a serem
adotados na execução das ações de prevenção nas
escolas devem ser produzidos exclusivamente pelas
equipes de saúde do município, em respeito à
potencialidade local e dos profissionais de saúde.

B A abordagem do tema sexualidade nas ações
educativas deve ser, preferencialmente, realizada a
partir do enfoque historicamente vinculado às
questões reprodutivas, por ser o meio mais adequado
de diálogo e proximidade entre os jovens.

C Nas ações de educação e saúde recomenda-se a
elaboração de materiais didático-pedagógicos que
possibilitem a acessibilidade de jovens com
deficiência auditiva e visual, e sua publicação em
Braille, bem como a presença de intérpretes no seu
atendimento.

D A informação sobre formas de práticas sexuais
seguras e a distribuição de preservativos a
adolescentes não são aceitas pelo Ministério da
Saúde tendo em vista que estímulam a prática sexual
precoce.

QUESTÃO 40

O assistente social que é chamado a implementar e
viabilizar direitos sociais e os meios de exercê-los
depende de recursos, condições e meio de trabalho. A
respeito do conceito de instituição e das estratégias de
trabalho institucional do assistente social, assinale a
opção correta.

A O conceito de instituição é reconhecido por sua
imprec isão ,  en t re tan to  é  ident i f icado
etimologicamente como a coisa estabelecida, que
apresenta dois significados: o instituído e o instituinte
em relação dialética. 

B No uso da estrutura de recursos sociais, o assistente
social deve reforçar uma permanente articulação no
âmbito da sociedade civil, pois esta tem a
responsabilidade e a prerrogativa de atribuir
universalidade no acesso e na garantia dos direitos
sociais.

C Para fazer frente à questão social, o assistente social
deve articular-se, exclusivamente, com profissionais
e programas desenvolvidos no âmbito da política de
assistência social, por meio do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) e do Centro de
Referência Especializada de Assistência Social
(CREAS).

D Atividades de parcerias com vistas a assegurar o
acesso à alimentação, à expansão da produção de
alimentos, geração de ocupação e renda, melhoria na
escolarização e na saúde pressupõem a ação
planejada e articulada com diferentes setores e
entidades, excluindo-se entidades filantrópicas e
privadas.


