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AANNAALLIISSTTAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  IIII  //  AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO   

  

ØØ  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorr iizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

ØØ  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  

ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

ØØ  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeii ttoo  ggrrááff iiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  

iinnffoorrmmee,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

ØØ  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  

NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  

NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

ØØ  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee   ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  

iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

ØØ  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

ØØ  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  

aa  ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 

  BOA SORTE   
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 05. 
 

O TRANSPORTE NOSSO DE CADA DIA 
Mírian Warttusch 

 
Quem viaja hoje no Metrô, 

ou num ônibus com ar condicionado, 
Certamente jamais terá sabido 
- ou se soube, não terá provado 

Das delícias das antigas diligências, 
das bicicletas e triciclos abusados; 

Das baratinhas, dos fordecos velhos, 
que deixavam o vovô “vidrado”! 

“Maria Fumaça” o nosso antigo trem – lá vem! 
- Mas que apito tão lindo e demorado! - 

O leite nos era entregue de carroça, 
E o burro era tão engraçado! 

Quem já viveu seis décadas ou mais, 
não se terá, por certo, olvidado: 

Dentro do bonde, um anúncio bem visível 
Pro passageiro ficar bem informado. 

Era um milagre, esse remédio pra bronquite, 
E todos conheciam o “Rum Creosotado” 

“Veja ilustre passageiro, 
o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado! 

Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, 
Salvou-o o Rum Creosotado”. 

Cresceu tão rápido e demais, São Paulo! 
Viajou no tempo qual falcão alado 

Tornou-se próspero, tão forte e valoroso, 
Entre todos os estados, o mais destacado! 

Quase quinhentos anos de incomum progresso, 
Lhe modelaram um perfil glorificado! 

Pelo trabalho, pela garra de todo o seu povo, 
São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado! 

 
Disponível no site www.culturalivre.net/2007/09/06/otransportenossodecadadia. Acessado em 30.05.2010 

 
01. O autor do texto 1 cometeu alguns erros gramaticais de PONTUAÇÃO. Sobre isso, analise os itens abaixo. 
 

I.   “Veja ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado!” 
II.    “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” 
III.   “Cresceu tão rápido e demais, São Paulo!”  

 
Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para esses erros. 
 
A) No item I, a omissão da vírgula antes do termo ilustre é erro, uma vez que é obrigatória, porque separa vocativo. 
B) No item II, não poderia existir a vírgula após o termo bonde, por separar um adjunto adverbial deslocado, caracterizando, 

dessa forma, um erro. 
C) No item III, está correto o emprego da vírgula, por separar adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar. 
D) Tanto no item I como no item III, as vírgulas estão corretas por separarem adjuntos adverbiais que exprimem circunstância 

de lugar. 
E) No item I, a vírgula é facultativa, daí não poder ser considerado um erro de pontuação.  
 
02. Em relação aos termos sublinhados, em apenas uma das alternativas, o termo em parênteses é sinônimo do termo 

sublinhado. Assinale-a.  
 
A) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô “vidrado”!” (intransigente) 
B) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” (ilegível) 
C) “Quem já viveu seis décadas ou mais, não se terá, por certo, olvidado” (esquecido) 
D) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso” ( depreciativo) 
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” (vulgar) 
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03. Em qual das alternativas abaixo, o autor se utilizou de um termo que indica a existência de uma metáfora  ?  
 
A) “Quem já viveu seis décadas ou mais ” 
B) “São Paulo chegou sim, onde devia ter chegado!”  
C) “‘Maria Fumaça’ o nosso antigo trem – lá vem!”  
D) “Das baratinhas, dos fordecos velhos, que deixavam o vovô ‘vidrado’!”  
E) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” 
 
04. Em todas as alternativas, os termos sublinhados são sufixos, à exceção de uma cujo termo contém um prefixo. 

Assinale-a. 
 
A) “que deixavam o vovô ‘vidrado’!” 
B) “E o burro era tão engraçado!”  D) “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” 
C) “Quase quinhentos anos de incomum progresso” E) “Tornou-se próspero, tão forte e valoroso” 
 
05. Observe as afirmativas abaixo sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL.  
 

I. “Cresceu tão rápido e demais, São Paulo! Viajou no tempo qual falcão alado. Tornou-se próspero, tão forte e 
valoroso.” – os adjetivos sublinhados neste trecho concordam com o termo “tempo”.  

II. “Dentro do bonde, um anúncio bem visível” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria correto o trecho: 
Dentro do bonde, uns anúncios bem visíveis. 

III. “Pro passageiro ficar bem informado” - substituindo-se o termo sublinhado por passageiras, estaria correto o 
trecho: Pras passageiras ficarem bem informadas. 

IV. “- Mas que apito tão lindo e demorado!” – se se acrescentasse o termo sineta após apito, estaria correto o trecho: 
Mas que apito e sineta tão lindas e demoradas. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I, II e IV. B) II, III e IV. C) I e IV. D) I, III e IV.  E) II e III.  
 
TEXTO 02 para as questões de 06 a 10. 
 

Entre 11 de junho e 11 de julho de 2010, pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de 
Futebol. O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país-sede. 
Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto 
financeiro.  

A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze 
votos contra dez. Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) 
analisaram aspectos, como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros.  
Geralmente, os países que organizam a Copa selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos. Em virtude de a 
África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo que 
Johanesburgo terá dois estádios. As outras oito são: Cidade do Cabo, Durban, Nelspruit, Polokwane, Rustemburgo, 
Pretória, Bloemfontein e Port Elizabeth. 

 

 
Obras do principal estádio, o Soccer City, duraram três anos 

 
O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado 

em Johanesburgo. Ele foi construído em substituição ao antigo FNB Stadium, ampliando a capacidade de 88 mil para 
94.700 espectadores, tornando-se o maior do continente africano. As obras duraram três anos e custaram cerca de 800 
milhões de reais. 

Historicamente, a localização do Soccer City é bastante importante. Foi no antigo estádio que, em 1990, Nelson 
Mandela fez o seu primeiro discurso após sair da prisão. O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um 
time de rugby. Em 1995, o Ellis Park recebeu a final do mundial rugby, principal esporte do país, vencida pela própria 
África do Sul e retratada por meio do filme Invictus, em 2009. Este evento foi muito importante para a integração 
racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte considerado de brancos. 
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06. Nesta COPA 2010, a Fifa adotou uma postura diferenciada em relação a outras copas mundiais que está declarada 
na alternativa 

 
A) “Para a escolha, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) analisaram aspectos, 

como turismo, segurança, estádios, infraestrutura, transporte, rede hoteleira, entre outros”.  
B) “Em virtude de a África do Sul não ser uma potência econômica, a FIFA permitiu a escolha de apenas nove cidades, sendo 

que Johanesburgo terá dois estádios”. 
C) “O principal estádio do Mundial de 2010 é o Soccer City (Cidade do Futebol, em português), que está localizado em 

Johanesburgo”. 
D “Apesar de o torneio durar apenas um mês, os preparativos demoram anos e exigem muito esforço, tanto físico quanto 

financeiro”.  
E) “O evento será realizado pela primeira vez, no continente africano, tendo a África do Sul como país -sede”. 
 
07. Sobre os dois estádios localizados em Johanesburgo, existe uma INFORMAÇÃO INCORRETA contida em uma das 

alternativas abaixo. Assinale-a. 
 
A) O Soccer City foi o lugar onde Ne lson Mandela proferiu seu primeiro discurso após a saída da prisão. 
B) O Soccer City é o estádio mundial mais importante da COPA 2010. 
C) O Ellis Park é o maior estádio do continente africano. 
D) O Ellis Park pertence a um time de rugby. 
E) O Soccer City substituiu o antigo FNB Stadium.  
 
08. No tocante à REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados das afirmativas abaixo. 
 

I.  “...pessoas do mundo inteiro assistirão aos jogos da Copa do Mundo de Futebol”. 
II.  “pois atraiu torcedores negros a um esporte considerado de brancos”. 
III.  “selecionam 12 cidades-sede para abrigarem os jogos” 
IV. “O outro estádio de Johanesburgo, o Ellis Park, pertence a um time de rugby”. 

 
Somente está CORRETO o que se declara na alternativa  
 
A) No item I, o verbo não pede complemente regido de preposição. 
B) No item II, o verbo não pede complemento. 
C) No item III, ambos os verbos exigem complementos verbais não regidos de preposição. 
D) No item IV, o verbo exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição. 
E) Nos itens I e IV, os verbos não pedem complemento regido de preposição. 
 
09. Analise as afirmativas abaixo, observando os termos sublinhados nelas contidos.  
 

I. “Apesar de o torneio durar apenas um mês...” – se substituíssemos o termo sublinhado por embora , o sentido da 
oração se manteria inalterado. 

II. “Este evento foi muito importante para a integração racial, pois atraiu torcedores negros para um esporte 
considerado de brancos - o conectivo para que poderia substituir o termo sublinhado, sem causar qualquer 
prejuízo semântico. 

III.  “A escolha da África do Sul foi anunciada em maio de 2004, quando o país derrotou Marrocos por quatorze 
votos contra dez” - o conectivo sublinhado exprime circunstância temporal, podendo ser substituído por à medida 
que. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I.  B) I e II.  C) I e III.  D) II e III. E) III.  
 
10. Sobre o texto 2, existe em uma das alternativas abaixo uma mensagem que NÃO se encontra nele declarada. 

Assinale-a.  
 
A) Em 2004, a África do Sul foi escolhida como país -sede para o mundial 2010, ao derrotar Marrocos por quatorze votos 

contra dez.  
B) É a primeira vez que a copa do futebol se realizará no continente africano.  
C) Vários esforços, tanto físicos como financeiros, são dispendidos para a realização da Copa Mundial. 
D) Para a realização da Copa Mundial 2010, o Comitê da FIFA, formado por 21 membros, analisou, apenas, questões ligadas à 

segurança e ao transporte. 
E) Em 2009, o filme Invictus retratou a final mundial de rugby, realizada no ano de 1995. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 

11. No Excel 2007 (versão em português), as informações relativas ao preço de diversos itens estão todas contidas na 
coluna D da planilha. Desejamos que uma célula vazia (na coluna E da mesma planilha) contenha a soma destes 
preços presentes na coluna D. O comando que deve ser digitado para obter tal ação é 

 
A) =SOMA(D:D) 
B) =SOMA(D$)  
C) =SOMA(D$:D$) 
D) =SOMA(D*:D*) 
E) =SOMA(D) 
 
12. Uma das formas mais comuns de disseminação de vírus de computador atualmente é através de mensagens de 

email. Uma das seguintes opções NÃO se refere a um mecanismo de prevenção de infecções por esta via. Assinale-a. 
 
A) Não abrir anexos de fontes desconhecidas. 
B) Atualizar o programa de antivírus do computador. 
C) Verificar o remetente antes de abrir o email. 
D) Utilizar somente programas de Webmail. 
E) Ler uma versão somente do texto do email antes de abri-lo. 
 
13. As pastas-padrão para organização dos emails no Outlook Express 6 (versão em português) são: 
 
A) Entrada, Enviados, Rascunhos e Spam. 
B) Caixa de entrada, Caixa de saída, Itens enviados, Itens excluídos e Rascunhos. 
C) Caixa de entrada, Emails enviados, Emails recebidos e Lixeira. 
D) Caixa de entrada, Caixa de saída, Emails não enviados, Lixeira. 
E) Caixa de entrada, Caixa de emails enviados, Caixa de emails não enviados, Spam. 
 
14. O termo Phising  refere-se a uma forma de fraude caracterizada pela(pelo) 
 
A) tentativa de aquisição de informações sigilosas (senhas, números de contas bancárias, etc), fazendo-se passar por alguma 

fonte (página do banco, remetente de email, etc) confiável. 
B) instalação de um programa de computador (keylogger) especializado na captura de informações (senhas, números de contas 

bancárias, etc) digitadas via teclado. 
C) envio de anexos contendo vídeos ou outras informações atraentes, mas que, na verdade, instalam, ao serem executados, 

programas maliciosos no computador. 
D) envio de uma quantidade massiva de emails , provocando a queda de servidores e permitindo o ataque especializado de 

Hackers. 
E) tentativa de invasão de sistemas mediante a tentativa de todas as possibilidades (força bruta) de senhas , permitindo ao 

invasor ter acesso ao sistema como se fosse um usuário válido. 
 
15. O uso de contas com senhas de acesso é um mecanismo que o Windows XP usa para controlar as informações que 

podem ser visualizadas por cada usuário do computador. Um usuário que apenas terá acesso ao computador por 
um curto período de tempo pode utilizar uma conta chamada de “Conta de Convidado”. Sobre este tipo de conta, é 
INCORRETO afirmar que 

 
A) é uma conta do tipo “Limitada” não permitindo ao usuário instalar programas que alterem as configurações do computador. 
B) é uma conta de acesso sem senha. O usuário deve ter ciência de que seus arquivos podem, desta forma, ser visualizados por 

outros usuários do computador. 
C) é uma conta de acesso temporário. Usuários que precisam utilizar o sistema com todas as suas funcionalidades devem 

solicitar uma conta específica para eles (do tipo Administrador, possivelmente). 
D) o computador pode ter diversas contas com privilégios de Administrador e apenas uma “Conta de Convidado”. 
E) o computador pode ter apenas uma conta com privilégios de Administrador e diversas “Contas de Convidado”. 
 
16. Ao escrever um email utilizando o Outlook Express 6 (versão em português), um usuário deseja que os diversos 

destinatários de seu email não possam ver o endereço um do outro. A opção que deve ser utilizada neste caso é 
 
A) “Para”. 
B) “Cc”. 
C) “Cco”. 
D) “Invisível”. 
E) “Anônimo”. 
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17. No Word 2007, podemos usar o mecanismo de mala direta para criar, por exemplo, documentos personalizados 
como uma carta modelo a ser enviada para diversos clientes, contendo cada carta o nome do cliente específico para 
a qual ela está sendo enviada. As etapas necessárias a usar tal funcionalidade são: 

 
A) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Acess, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
B) Definição do documento principal, Conexão do documento principal ao formulário Acess, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
C) Definição do documento padrão, Vinculação do documento padrão ao formulário Excel, contendo as informações dos 

clientes, Visualização dos documentos Gerados. 
D) Definição do documento principal, Uso combinado de Ctrl-C, Ctrl-V para conexão do documento à fonte de dados, 

Vinculação do documento padrão ao formulário de dados, Visualizar e completar a mesclagem. 
E) Definição do documento principal, Conexão do documento principal a uma fonte de dados, Adicionar espaços reservados 

(campos de mala direta) ao documento, Visualizar e completar a mesclagem.  
 

18. No Word 2007, é possível usar senhas que ajudam para evitar acesso indevido, por exemplo, a informações 
privativas presentes no documento. Para ativar esse recurso de segurança em um arquivo no Word 2007, é 
necessário 

 

A) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Salvar Como”. Nesta guia, clicar em “Salvar 
cópia segura”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

B) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Segurança”. Nesta guia, clicar em “Ativar 
senha”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

C) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Preparar”. Nesta guia, clicar em 
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

D) clicar no Botão do Microsoft Office  apontando, em seguida, para a guia “Ativar Senha”. Nesta guia, clicar em 
“Criptografar Documento”. Uma nova guia será exibida para criação da senha de acesso. 

E) não é possível ativar senhas no Word 2007. Uma cópia do arquivo deve ser salva no formato Word 2003, para que seja 
possível ativar senha na aba “Salvar cópia de segurança”. 

 
19. Um funcionário digitou, em uma planilha do Excel 2007 (versão em português), as seguintes informações dos 

clientes da empresa na qual trabalha: Nome do Cliente; Endereço; Telefone. As informações foram organizadas 
uma coluna para cada um destes itens e um cliente (com todas as informações digitadas) em cada linha. Após digitar 
as informações sobre todos os clientes, o funcionário selecionou a guia “Início” no grupo “Editar” e clicou em 
“Classificar e Filtrar” escolhendo a opção “Classificar de A a Z”. Se a célula ativa pertencia à coluna com as 
informações de Nome do Cliente, este conjunto de ações terá por efeito: 

 
A) nada acontecerá, pois o comando  “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver 

selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está 
selecionada o que não terá, portanto, efeito algum. 

B) acontecerá um erro, pois o comando “Classificar de A a Z” apenas pode ser ativado, se um conjunto de dados estiver 
selecionado. Neste exemplo, apenas uma célula (pertencente à coluna com as informações de Nome do Cliente) está 
selecionada o que terá, portanto, efeito de ativar mensagem de erro. 

C) cada coluna da planilha será, independentemente, organizada em ordem alfabética. As colunas, desta forma, não 
acompanharão as mudanças de posição das células uma da outra, o que acarretará em perda da integridade das informações 
digitadas: As linhas de Nome do Cliente, Endereço e Telefone não mudarão de posição juntas , perdendo sua referência uma 
com a outra. 

D) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas, contudo, 
não acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, o que acarretará em perda da integridade das 
informações digitadas: As linhas de Endereço e Telefone não mudarão de posição, perdendo sua referência com as 
informações de Nome do Cliente. 

E) a coluna contendo as informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas 
acompanharão as mudanças de posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações 
digitadas: Cada cliente ainda estará na mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone. A coluna contendo as 
informações de Nome do Cliente será organizada em ordem alfabética. As demais colunas acompanharam as mudanças de 
posição de cada célula desta coluna, mantendo assim a integridade das informações digitadas: Cada cliente ainda estará na 
mesma linha das suas informações de Endereço e Telefone.  
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20. Algumas ações, tais como instalações indevidas de programas, podem danificar o Windows XP (versão em 
português) de tal forma que ele não possa iniciar corretamente. Uma forma de inicializar o computador nesses 
casos, a fim de sanar o problema é a de 

 
A) inicializar o computador em modo de segurança. 
B) ativar a ferramenta de restauração de software. 
C) reiniciar o computador tantas vezes quantas necessárias até que alguma das vezes inicialize  corretamente o sistema. 
D) ativar a ferramenta de limpeza de disco. 
E) usar o disco de ativação de emergência do Windows XP. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. O direito à assistência social foi historicamente constitucionalizado no âmbito da Seguridade Social, por sua 
inscrição na Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, conquistado e reclamável. Em relação à assistência 
social, analise as questões abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   ) Como política pública, assume uma função estratégica na ampliação e não na substituição, da proteção social 

brasileira, tendo em vista a necessidade de ampliação e direcionamento dos espaços de participação, no 
compromisso com os interesses particulares. 

(   ) O processo de implementação da LOAS é revelador de mudanças institucionais e políticas, indispensáveis para a 
demarcação do direito à assistência social, no âmbito do sistema protetivo brasileiro. 

(   ) As formas de opressão e violências vivenciadas pelos sujeitos de direitos não estão relacionadas às determinações 
sócio-históricas, cabendo análises psicologizantes até para a reconstrução dos projetos individuais e coletivos de 
vida. 

(   ) Para efetivação da Assistência Social como política pública, é imprescindível sua integração e articulação à 
seguridade e às demais políticas sociais. 

(   ) O reconhecimento do potencial democratizador da Assistência Social não desconsidera o sentido estrutural da 
sociabilidade do capital e dos mecanismos de reprodução da vida social.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,F,V,V. B) F,V,F,V,V. C) V,V,F,V,F. D) F,V,V,F,F. E) V,V,V,V,V. 
 
22. O método crítico-dialético traz uma solução complexa e inovadora do ponto de vista da relação sujeito-objeto, sendo 

CORRETO afirmar que esta relação é uma 
 
A) perspectiva relacional. 
B) relação mistificada.  D) relação de sobreposição do objeto. 
C) relação de predominância do sujeito. E) perspectiva de indistinção. 
 
23. A trajetória da profissão do Serviço Social com diferentes conotações acompanha a assistência social brasileira 

desde os anos 1930, quando o Estado assume uma intervenção reguladora frente à emergente questão social no 
país. Sobre o Serviço Social e a Assistência Social, analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 

 
(   )  O significado social da profissão, suas demandas, tarefas e atribuições devem ser identificados dentro da trama de 

relações que constituem a vida social e particularmente nas respostas que a sociedade e o Estado constroem frente 
às necessidades sociais dos homens em suas múltiplas dimensões. 

(   ) A categoria profissional do Serviço Social teve forte atuação na construção de uma nova matriz analítica para a 
assistência social no país e para a implementação do SUAS. 

(   ) A assistência social se organiza, enquanto campo reivindicatório de provimento das necessidades sociais, também 
a partir de inúmeros requerimentos individuais e privados. 

(   ) Reconhecer os desafios técnicos e políticos à ultrapassagem dos mecanismos de des mobilização e de 
subalternização, que descredenciam as estratégias de fortalecimento político da população e exige o  
reposicionamento da participação popular como eixo da política.  

(   ) Colocam-se em evidência processos interventivos que estejam em sintonia com a contribuição histórica do Serviço 
Social brasileiro na afirmação da assistência social como direito. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,V,V,F. B) V,V,F,F,F. C) V,V,F,V,V. D) V,V,F,V,F. E) V,V,V,V,V.  
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24. A trajetória legal e institucional brasileira no trato da infância é longa. Sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as questões abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   )  A segunda metade da década de 80 é decisiva para o estabelecimento de novos rumos da política de atendimento à 

criança e ao adolescente. 
(   )  Do ponto de vista conceitual, o Estatuto abandonou o paradigma da infância em situação irregular.  
(   )  A Declaração dos Direitos da Criança assim como as Diretrizes de Riad influenciaram a redação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.   
(   )  A redução da idade penal já era uma proposta defendida por setores mais conservadores, quando da promulgação 

do ECA. 
(   )  Um dos princípios gerais que balizaram a redação do texto da lei foi compreender  a criança e o adolescente como 

pessoas em condição particular de desenvolvimento e, portanto, cônscias para recebimento de aplicações 
corretivas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,V,V,F. 
B) V,V,F,V,F.  D) V,V,F,F,V. 
C) V,V,F,F,F. E) V,V,V,V,V. 
 
25. O ECA é uma legislação reconhecida internacionalmente e que, no plano nacional, faz parte do marco legal dos 

Direitos Humanos. No que se refere ao Direito à Vida e à Saúde, segundo o ECA, é INCORRETO afirmar  que 
 
A) incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.  
B) incumbe ao Poder Público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe durante o pré-natal e pós-natal, inclusive 

como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.  
C) é assegurado à gestante, através do SUS, o atendimento pré e perinatal.  
D) a parturiente será atendida pelo mesmo médico que a acompanha na fase pré-natal. 
E) a assistência psicológica também deverá ser prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em integrar seus filhos 

para adoção. 
 
26. Em relação ao Conselho Tutelar e sua atribuição, é CORRETO afirmar que 
 
A) o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente. 
B) em cada município haverá, no mínimo, dois Conselhos Tutelares composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade 

local para mandato de três anos. 
C) o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 

moral e assegurará sentença especial em caso de crime comum. 
D) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança é uma de suas 

atribuições. 
E) exigir certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando se fizerem necessários. 
 
27. Com base na análise marxiana é possível apreender os limites da noção de cidadania, sua incapacidade de romper 

com a desigualdade econômica e as relações de exploração próprias da sociedade capitalista. Ainda que a cidadania 
seja um horizonte limitado, é INCORRETO afirmar  que 

 
A) a noção de cidadania é um produto da história e das relações sociais. 
B) na concepção liberal de cidadania, a condição de cidadão é compatível com a desigualdade real inerente à sociedade 

capitalista. 
C) a lógica de construção dos direitos civis, seguidos dos políticos e, posteriormente, sociais , se deu igualmente, tanto na 

Inglaterra como no Brasil. 
D) quanto à experiência brasileira, o desenvolvimento da cidadania se construirá sob o princípio da estratificação, 

materializado através de legislação específica e de um aparato burocrático estatal e sindical.  
E) Marx criticou as noções de igualdade e liberdade, presentes nos direitos humanos e civis, por se tratar de direitos do 

homem, enquanto membro da sociedade burguesa, que se destinam ao fortalecimento dessa ordem.  
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28. O planejamento refere-se à seleção das atividades necessárias para atender a questões determinantes, à otimização 
de seu interrelacionamento bem como à decisão sobre os caminhos a serem percorridos pela ação e às providências 
à sua adoção. Sobre planejamento, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   )  Enquanto processo racional, o planejamento se organiza através das seguintes operações: reflexão, decisão, ação, 

retomada da reflexão. 
(   )  A dimensão política do planejamento decorre do fato de que ele é um processo contínuo de tomada de decisões, 

inscritas nas relações de poder. 
(   )   O conhecimento da correlação de forças e a articulação de grupos possibilitam a visualização de propostas com 

índices mais altos de viabilidade, a percepção e o manejo de dificuldades. 
(   )  O objeto do planejamento da intervenção profissional é o segmento da realidade que lhe é posta como desafio. 
(   )  Como a apreensão da realidade se faz por sucessivas aproximações, existe um momento de delimitação do objeto 

de intervenção. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V,V,V,V,F. B) V,V,F,V,V. C) V,V,F,V,F. D) V,V,V,F,F. E) V,V,F,F,F 
 
29. No processo de planejamento, as decisões são explicitadas, sistematizadas em planos, programas e projetos. 

Distinga-os, enumerando-os.  
 

1. Plano  (   ) Documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da 
operação de um conjunto de ações. 

2. Programa   (   ) Delineia as decisões de caráter geral do sistema, suas grandes 
linhas políticas, sendo tomado como marco de referência para 
estudos setoriais. 

3. Projeto  (   ) Documento que atende uma área, diretrizes, metas e medidas 
instrumentais. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 2,1,3. B) 3,1,2. C) 1,2,3. D) 3,2,1. E) 2,3,1 
 
30. A prática profissional do Serviço Social no interior das instituições foi uma das críticas feitas pelo Movimento de 

Reconceituação. Sobre a noção de instituição, é INCORRETO afirmar que 
 
A) saber utilizar os recursos institucionais em função dos interesses da população é um desafio profissional.  
B) compreender a instituição requer considerar seu aspecto formal e seu conteúdo político-ideológico. 
C) as instituições são um simples fenômeno superestrutural. 
D) as instituições ocupam um espaço político nos meandros das relações entre o Estado e a sociedade civil. 
E) o método dialético permite a análise das contradições inerentes às instituições, produzindo um conhecimento que possibilita 

a criação de estratégias em busca da hegemonia juntamente com a população organizada.  
 
31. Segundo a LOAS, os Conselhos são instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Sobre esta 
instância, é INCORRETO afirmar que 

 
A) o Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS) é composto por 18 membros titulares e respectivos suplentes. 
B) o CNAS é presidido por um dos seus integrantes, eleito dentre seus membros indicados pelo governo, para mandato de 1 

ano. 
C) o CNAS possuirá uma Secretaria Executiva. 
D) cabe ao CNAS aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
E) compete ao CNAS normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da 

assistência social.  
 
32. A introdução da temática da política social nas pautas profissionais foi tardia no debate brasileiro, nos anos 1970. 

Dessa forma, ao analisar a política social, o serviço social tinha nesse período como característica relevante: 
 
A) focalizar o estudo de políticas e problemas no âmbito internacional.  
B) privilegiar o estudo de programas governamentais e empresariais  de forma articulada. 
C) adotar uma abordagem essencialmente voltada para a teoria.  
D) possuir um enfoque interdisciplinar. 
E) ser basicamente empirista. 
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33. Na discussão sobre método e metodologia, Souza (2008) esclarece que método de investigação são os objetivos 
profissionais, e metodologias de ação são os instrumentos e as técnicas a serem utilizados. Sobre o tema, analise os 
itens abaixo. 

 
I. Os instrumentos e as técnicas de intervenção não podem ser mais importantes que os objetivos da ação 

profissional.  
II. Dentre os instrumentos do trabalho “direto” do Assistente Social, consagrados na história da profissão, 

encontramos a observação participante, entrevista individual e grupal, reunião, visita domiciliar e institucional.  
III. Instrumento de trabalho indireto é o registro do trabalho direto realizado. Como exemplo: relatório, parecer social, 

mobilizações de comunidade e diário de campo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas . D) III, apenas. E) I, II e III. 
 
34. Segundo Barroco (2004), são fundamentais para o desenvolvimento do Projeto Ético-político, além da conjuntura 

favorável pela democratização da vida política brasileira, a organização política da categoria e seu acúmulo teórico, 
especialmente no campo da tradição marxista. Sobre ética profissional, é  INCORRETO afirmar que 

 
A) a reflexão ética é pressuposto para a formação/capacitação e para o exercício profissional. 
B) a partir de 1990, o Serviço Social brasileiro evidencia um amadurecimento em seu trato teórico-político da questão ética, 

processo vinculado à ruptura iniciada com o Código de Ética de 1986 e sua revisão com o atual Código de Ética de 1993. 
C) apesar de todo esforço, apenas no VII CBAS ocorrido em São Paulo, a categoria teve um painel temático de ética, 

objetivando incentivar a produção de trabalhos específicos. 
D) um dos princípios do atual Código é a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
E) é a partir do Código de 1993 que o Projeto Profissional começa a ser pensado e tratado nacionalmente como Projeto Ético-

Político. 
 
35. Entre as décadas de 60 e 80, o Serviço Social brasileiro permitiu a explicitação de distintas vertentes do pensamento. 

Em relação a estas vertentes, é CORRETO afirmar que 
 
A) o núcleo central da perspectiva modernizadora é a tematização do Serviço Social como interveniente, dinamizador, 

integrador no processo de desenvolvimento. 
B) no paradigma crítico, deve ser considerada a influência da pedagogia da conscientização, elaborada por José Paulo Netto. 
C) a intenção de ruptura na sua formulação inicial é mais abrangente, tendo por cenário a Escola de Serviço Social da 

Universidade do Rio de Janeiro. 
D) as formulações da perspectiva modernizadora são expressas, primeiramente, na tese de livre-docência de Anna Augusta de 

Almeida. 
E) na reatualização do Conservadorismo , ocorreu a elaboração do Documento de Araxá. 
 
36. Sobre os fundamentos da categoria mediação, é  INCORRETO afirmar que 
 
A) a mediação, enquanto categoria lógico da dialética, é necessariamente ontológica, porque constitui os processos 

concretamente. 
B) a categoria mediação é de natureza relacional.  
C) a mediação é componente estrutural do ser social.  
D) a partir da concepção trazida por Hegel, é que a mediação vai assumir um sentido historicamente concreto, ultrapassando 

tanto a “acidentalidade” quanto o “idealismo”. 
E) segundo Pontes (2007), a mediação possui dupla dimensionalidade: uma de reflexão e outra ontológica. 
 
37. De acordo com o artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão, é competência do Assistente Social orientar 

indivíduos e grupos de diferentes segmentos, no sentido de identificar recursos e fazer uso destes no atendimento e 
na defesa de seus direitos. Sobre o trabalho do Assistente Social junto a indivíduos e grupos, é INCORRETO 
afirmar que 

 
A) a entrevista é um processo de comunicação direta entre o Assistente Social e um usuário (entrevista individual) ou mais de 

um (entrevista grupal).  
B) tanto nas reuniões como nos encontros individuais , o des envolvimento do processo educativo se faz com a utilização de 

inúmeros recursos: dinâmicas de grupo, recursos audivisuais, entre outros. 
C) a formação de grupos permite, por meio de reunião de diferentes sujeitos, a realização do processo educativo de forma 

individual. 
D) reuniões são encontros grupais, que têm como objetivo a tomada de uma decisão sobre algum assunto.  
E) a dinâmica de grupo deve estar em consonância com as finalidades estabelecidas pelo profissional. 
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38. As instâncias deliberativas que compõem o sistema da Assistência Social são: 
 
A) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência 

Social. 
B) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional da Seguridade Social, Conselho Estadual de Assistência 

Social e Conselho Municipal de Assistência Social. 
C) Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Estadual de Assistência Social. 
D) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal e  Conselho Municipal de Assistência Social. 
E) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e Conselho Municipal de 

Assistência.  
 
39. As infrações ao Código de Ética ao Código de Ética do Assistente Social acarretarão diversas penalidades, 

EXCETO: 
 
A) Advertência reservada. 
B) Suspensão do exercício profissional.  D) Multa. 
C) Desagravo público. E) Advertência pública. 
 
40. Com base no Código de Ética do Assistente Social e na Lei de Regulamentação da Profissão, podemos afirmar que a 

pesquisa é uma das competências profissionais do Assistente Social. Sobre pesquisa, julgue os itens abaixo. 
 

I.  A entrevista é estruturada, quando o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, de modo a obter 
respostas às mesmas perguntas de todos os entrevistados.  

II.  A resolução Nº196/1996 do Conselho Nacional de Saúde disciplina a realização de pesquisas , envolvendo seres 
humanos, sendo obrigatório ao pesquisador enviar cópia de sua pesquisa para o referido Conselho, e este autorizar 
a coleta de dados.   

III.  Dentre as técnicas de coleta de dados, temos: Observação, Entrevista, Questionário e Análise de Conteúdo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas . D) III, apenas. E) II, apenas. 

 


