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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Segundo a Lei 8662/93; NÃO constitui uma atribuição 

privativas do Assistente Social: 

 

A. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 

de Serviço Social. 

B. Planejamento, organização e administração de Serviços 

Sociais e de Unidade de Serviço Social. 

C. Assessoria e consultoria e órgãos da Administração 

Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades, em matéria de Serviço Social. 

D. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 

Social. 

E. Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 

públicas ou privadas. 

 

17- Do Código de Ética do Assistente Social, Art. 13 São 

deveres do/a assistente social: 

 

I. Respeitar a autonomia dos movimentos populares e 

das organizações das classes trabalhadoras; 

II. Participar em sociedades científicas e em entidades 

representativas e de organização da categoria que 

tenham por finalidade, respectivamente, a produção de 

conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício 

profissional; Denunciar ao Conselho Regional as 

instituições públicas ou privadas, onde as condições de 

trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os/as 

usuários/as ou profissionais; 

III. Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 

organizações populares vinculados à luta pela 

consolidação e ampliação da democracia e dos direitos 

de cidadania; 

IV. Denunciar, no exercício da Profissão, às entidades de 

organização da categoria, às autoridades e aos órgãos 

competentes, casos de violação da Lei e dos Direitos 

Humanos, quanto a: corrupção, maus tratos, torturas, 

ausência de condições mínimas de sobrevivência, 

discriminação, preconceito, abuso de autoridade 

individual e institucional, qualquer forma de agressão 

ou falta de respeito à integridade física, social e mental 

do/a cidadão/cidadã; 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, IV. 

B. I, III, V. 

C. II, III, IV, V. 

D. I, III, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

 

 

 

 

 

 

18- De acordo com a Lei Nº 8.742/93; Art. 2
o
  A assistência 

social tem, entres outros objetivos, a proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 

incidência de riscos, especialmente, EXCETO: 

  

A. A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.  

B. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 

C. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 

D. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária.  

E. A garantia de 1 salário-mínimo de benefício mensal à 

toda pessoa com deficiência e ao idoso. 

 

19- São princípios da Assistência Social regidos pela Lei Nº 

8.742/93, EXCETO: 

 

A. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 

as exigências de rentabilidade econômica; 

B. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas; 

C. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais; 

D. Descentralização político-administrativa para os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 

ações em cada esfera de governo; 

E. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

20- São usuários do Programa Nacional de Assistência Social 

(PNAS), Famílias e indivíduos, EXCETO: 

 

A. Com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade.  

B. Pensionistas e aposentados por invalidez. 

C. Com identidades estigmatizadas em termos étnico, 

cultural e sexual.  

D. Com desvantagem pessoal resultante de deficiências; 

exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas.  

E. Inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 

formal e informal. 

 

21- No PNAS, são serviços de média complexidade, EXCETO: 

 

A. Serviço de orientação e apoio sócio-familiar. 

B. Plantão Social. 

C. Abordagem de Rua. 

D. Trabalho Protegido. 

E. Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das 

pessoas com deficiência. 
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22- A Lei Nº 10.741/2003; Art. 3
o
 É obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. A garantia de 

prioridade compreende, EXCETO: 

 

A. Atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população. 

B. Priorização do atendimento do idoso por sua própria 

família, em detrimento do atendimento asilar, com 

exceção apenas dos com consentimento do idoso nos 

termos regidos pela Lei. 

C. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 

áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços aos idosos. 

D. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os 

aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 

E. Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 

Renda.   

 

23- Ainda do Estatuto do Idoso, As entidades governamentais e 

não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas 

pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância 

Sanitária e outros previstos em lei. E deverão publicar as 

prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos 

pelas entidades de atendimento. As entidades não-

governamentais de atendimento que descumprirem as 

determinações da Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou 

prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido 

processo legal, EXCETO: 

 

A. Advertência. 

B. Multa. 

C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. 

D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. 

E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse 

público. 

 

24- Do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Art. 10. 

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

 

I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 

prontuários individuais, por toda vida do paciente; 

II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 

impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, 

sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente; 

III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica 

de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, 

bem como prestar orientação aos pais; 

IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem 

necessariamente as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato; 

V. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 

permanência junto à mãe. 

Julgue as afirmações: 

 

A. Apenas a I está incorreta. 

B. Apenas I e V estão incorretas. 

C. II, III, IV estão incorretas. 

D. Apenas a IV estão incorretas. 

E. Não há afirmações incorretas. 

 

25- Do ECA; Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família 

ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de 

medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 

cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 

protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 

degradante como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de 

acordo com a gravidade do caso, EXCETO:   

 

A. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

proteção à família.  

B. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico.  

C. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento 

especializado.   

D. Advertência. 

E. Reclusão. 

 

26- Ainda segundo o ECA, Da Pratica do Ato Infracional, 

Sobre os direitos individuais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente. 

B. Parágrafo único. O adolescente tem direito à 

identificação dos responsáveis pela sua apreensão, 

devendo ser informado acerca de seus direitos. 

C. Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local 

onde se encontra recolhido serão incontinenti 

comunicados à autoridade judiciária competente e à 

família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

D. Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser 

determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. 

E. Art. 109. O adolescente civilmente identificado poderá 

será submetido a identificação compulsória pelos órgãos 

policiais, de proteção e judiciais quando, assim, o achar 

devido. 

 

27- A educação é um direito social estabelecido na Constituição 

Federal do Brasil. Sobre este é INCORRETO afirmar: 

 

A. O direito a educação é um direito fundamental e 

indispensável a todos os cidadãos brasileiro amparados 

pela a nossa Carta Maior, no seu artigo 6º. 

B. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, consagra a 

educação como sendo um dos direitos sociais, como 

sendo um dos mais importantes, por ter objetivos de criar 

para a nossa sociedade indivíduos capazes de 

desenvolver, pessoa que adquiram o mínimo necessário 

para a sua sobrevivência em sociedade. 
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C. Para que a pessoa humana possa ter dignidade, serão 

necessário que lhe sejam assegurados os seus direitos 

sociais previstos no artigo 6º, da Constituição Federal 

(educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência 

social, proteção a maternidade e à infância e assistência 

aos desamparados) como o mínimo normativo, ou seja, 

como direitos básicos. 

D. O artigo 205, da Constituição Federal de 1988, vem 

afirmando que a educação é um dever e direitos de todos 

e do Estado e da família.  

E. O artigo 208, afirma que é dever do Estado oferecer de 

forma gratuita e de boa qualidade que atenda as  

necessidades de cada cidadão. 

 

28- São instrumentos da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência estabelecidos pela Lei Nº 

3.298/99, EXCETO: 

 

A. A articulação entre entidades governamentais e não-

governamentais que tenham responsabilidades quanto ao 

atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. 

B. O fomento à formação de recursos humanos para 

adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de 

deficiência. 

C. Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao 

atendimento das necessidades especiais da pessoa 

portadora de deficiência. 

D. A aplicação da legislação específica que disciplina a 

reserva de mercado de trabalho, em favor da pessoa 

portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades 

públicos e privados. 

E. O fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a 

pessoa portadora de deficiência, bem como a facilitação 

da importação de equipamentos. 

 

29- A Lei Nº 11.982/2009 estabelece que Os parques de 

diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 

_______ de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para 

possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível.  

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 2% 

B. 5% 

C. 7% 

D. 10% 

E. 15% 

 

30- A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência estabeleceu como objetivos gerais que os Os 

Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o 

pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem 

qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. 

Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 

 

(   )  Adotar, ao menos, 80% das medidas administrativas e 

de qualquer outra natureza, apontadas na presente 

Convenção; 

(   )  Adotar todas as medidas necessárias, inclusive 

legislativas, para modificar ou revogar leis, 

regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 

constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência; 

(   )  Levar em conta, em todos os programas e políticas, a 

proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas 

com deficiência; 

(   )  Abster-se de participar em qualquer ato ou prática 

incompatível com a presente Convenção e assegurar que 

as autoridades públicas e instituições atuem em 

conformidade com a presente Convenção; 

(   )  Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação baseada em deficiência, por parte de 

qualquer pessoa, organização ou empresa pública. 

 

Atribua V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas, 

apontando a sequência correta: 

 

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

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

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

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

E. V, V, V, V, V. 

 

31- Sobre o programa Bolsa Família é INCORRETO afirmar: 

 

A. O Bolsa Família é um programa de transferência direta 

de renda que beneficia famílias extremamente pobres 

(com renda mensal de até R$ 70 por pessoa) ou pobres 

(com renda mensal entre R$ 70 e R$ 140 por pessoa). 

B. Há benefícios específicos para famílias com crianças, 

jovens, gestantes e nutrizes. 

C. A família assume alguns compromissos ao entrar no 

Bolsa Família: as crianças devem ser vacinadas e ter 

acompanhamento nutricional; as gestantes precisam fazer 

o pré-natal; e as crianças e jovens devem frequentar a 

escola. 

D. O cadastramento das famílias é feito pelos municípios, 

geralmente nos Cras. A partir daí, a seleção das famílias 

que serão incluídas no programa a cada mês é feita de 

forma automatizada, completamente impessoal. Têm 

prioridade as famílias de menor renda.  

E. Para permanecer no programa, além de cumprir as 

condicionalidades e não superar o limite de renda, a 

família precisa atualizar seu cadastro sempre que houver 

mudança nas informações, ou, no máximo, a cada três 

anos. 

 

32- A mera formulação de uma política e consequente 

elaboração de um plano e demais instrumentos de programação 

não garantem a viabilidade de sua implementação. Para Maria 

das Graças Rua (1997) existem pré-condições necessárias para 

que uma política pública tenha uma perfeita implementação, 

quais sejam, EXCETO: 

 

A. O programa deve dispor de tempo e recursos suficientes. 

B. Em cada estágio da implementação deve haver a 

combinação de recursos necessária para tanto (cumprir 

seus objetivos). 

javascript:msmVai('CRAS');
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C. A política a ser implementada deve ser baseada em um 

teoria adequada sobre a relação entre a causa (de um 

problema) e o efeito (de uma solução de está sendo 

proposta). 

D. A relação entre causa e efeito pode ser direta ou indireta 

e se houver fatos intervenientes estes devem ser mínimos. 

E. Deve haver completa compreensão e consenso quanto 

aos objetivos a serem atingidos e esta condição deve 

permanecer durante todo o processo de implementação. 

 

33-Referente à história do serviço social é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. As instituições assistenciais que surgem após o fim da 

Primeira Guerra Mundial possuem uma diferenciação 

face às atividades tradicionais de caridade. Contam com 

um aporte de recursos e contatos em nível de Estado que 

lhes permite o planejamento de obras assistenciais de 

maior envergadura e eficiência técnica. 

B. O Centro de Estudos e Ação Social (CEAS) de São Paulo 

surge em 1932, com o incentivo e sob o controle da 

Igreja, a partir do ―Curso Intensivo de Formação Social 

para Moças‖, promovido pelas Cônegas de Santo 

Agostinho, para o qual foi convidada a Mademoselle 

Adéle Loneux, da Escola Católica de Serviço social de 

Bruxelas.  

C. Em 1936, a partir dos esforços desenvolvidos por esse 

grupo e do apoio da Igreja, é fundado a Escola de Serviço 

Social de Santa Catarina.  

D. Em 1937, surgem o Instituto de Educação Familiar e 

Social composto das Escolas de serviço Social e 

Educação Familiar, por iniciativa do Grupo de Ação 

Social (GAS), em 1938 a Escola Técnica de Serviço 

Social, por iniciativa do Juízo de Menores e, em 1940 é 

introduzido o curso de Preparação em Trabalho Social na 

Escola de Enfermagem Ana Nery. Este curso dá origem à 

Escola de Serviço Social da Universidade do Brasil 

E. Em 1938, é organizada a Seção de Assistência Social, 

com a finalidade de “realizar o conjunto de trabalhos 

necessários ao reajustamento de certos indivíduos ou 

grupos às condições normais de vida”. Organização 

parcial: o Serviço social dos Casos Individuais, a 

Orientação Técnica das Obras Sociais, o Setor de 

Investigação e Estatística e o Fichário Central de Obras e 

Necessitados. O método central: Serviço Social de Casos 

Individuais. Nesse ano passa a chamar Departamento de 

Serviço Social. 

 

34- O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às 

crianças de até: 

 

A. 4 anos de idade. 

B. 5 anos de idade. 

C. 6 anos de idade. 

D. 7 anos de idade. 

E. 8 anos de idade. 

 

 

 

35- Referente ao serviço social e saúde do trabalhador é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde do trabalhador se apresenta ao Serviço Social 

como uma importante área de atuação, permitindo ao 

assistente social desenvolver ações de atendimento, 

prevenção, tratamento, reabilitação e promoção à saúde.  

B. O trabalho na área da saúde do trabalhador possui 

características fundamentais como a 

interdisciplinaridade, sobretudo entre os campos da 

medicina, segurança do trabalho, serviço social, 

psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia; e a 

intersetorialidade. 

C. Os assistentes sociais inseridos nesta área são 

convocados a atuar no atendimento de trabalhadores, 

gestão e planejamento, controle social, implantação de 

conselhos gestores, assessoria às equipes.  

D. São alguns dos diferentes serviços e programas onde se 

pode dar esta atuação: centros de referência de saúde do 

trabalhador, institutos de previdência, serviços de 

medicina e segurança do trabalho, gestão de recursos 

humanos, trabalhos de assessoria e consultoria, 

organização de ensino e pesquisa em saúde, entre outras 

áreas. 

E. O assistente social pode contribuir na área da saúde do 

trabalhador elucidando e desencadeando mediações em 

relação aos processos sociais do local de trabalho e do 

trabalho na sociedade com repercussões na saúde. 

 

36- A idade mínima para ser um trabalhador doméstico é: 

 

A. 14 anos. 

B. 15 anos. 

C. 16 anos. 

D. 17 anos. 

E. 18 anos. 

 

37- A Entrevista conforme Magalhães (2003), é um 

instrumento de comunicação oral. São atenções que devem ser 

tomadas durante uma entrevista, EXCETO: 

 

A. Clareza e objetividade na formulação das perguntas (não 

fazer interrogatórios). 

B. Cuidado para não induzir ou manipular as respostas.  

C. Direcionamento das verbalizações do usuário para os 

objetivos do trabalho não se precipitando em interromper 

o entrevistado. 

D. Estímulo das reflexões orientando conselhos e se 

necessário, críticas. 

E. Solicitação de permissão para realizar anotações durante 

a entrevista, explicando a razão. 
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38- Referem-se ao parecer social, EXCETO: 

 

A. O processo de elaboração deve se socializado com o 

usuário numa desmistificação do poder institucional; 

B. O assistente social não pode emiti-lo por iniciativa 

própria, deve sempre partir do institucional; 

C. Quando da falta de provas documentais, cuidado com os 

próprios preconceitos (princípio do Código de 1993 pelo 

empenho na eliminação); 

D. Clareza quanto ao objetivo, coerência dos aspectos 

levantados e expressão de posicionamento profissional; 

E. Na conclusão, mais adequado o termo ―caracterização‖ 

do que ―verificação‖, ―constatação‖, ―comprovação‖. 

 

39- Segundo a Constituição Federal, Art. 194. A seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos, EXCETO: 

 

A. Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 

B. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

C. Igualdade na forma de participação no custeio. 

D. Diversidade da base de financiamento. 

E. Caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados. 

 

40- De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LOAS de 

1993, a PNAS de 2004 e a NOB/SUAS de 2005, a assistência 

social está configurada na forma de um sistema que inclui, 

EXCETO: 

 

A. Baseado na noção de território. 

B. Focado no atendimento à família. 

C. Orientado para a garantia de atenção diferenciada nos 

níveis de proteção básica e especial, sendo esta de média 

e alta complexidade. 

D. Com ações ordenadas sob o princípio patricial. 

E. Controlado pela sociedade civil (conselhos). 

 


