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Língua Portuguesa 

Texto 
29 anos de democracia 

Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da 
população atual, não eram nascidos quando o último general-
presidente, João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto. Outros 
30 milhões ainda não eram adolescentes.  

Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou 
se tornado adulta na vigência do regime democrático. A Nova 
República já é mais longeva que todos os arranjos republicanos 
anteriores, à exceção do período oligárquico (1889-1930). 

Em termos de escala, assiduidade e participação da 
população na escolha dos governantes, o Brasil de 1985 a 2014 
parece outro país, moderno e dinâmico, no cotejo com a restrita 
experiência eleitoral anterior.  

A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando 
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de 
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje. 
Sozinhas, as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual 
do PIB, a quase todo o gasto público chinês. 

A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na 
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar de 
um Estado de Bem-Estar num país de renda média. A baixa 
qualidade dos serviços governamentais está ligada sobretudo à 
limitação do PIB, e não à falta de políticas públicas social-
democratas. 

Autoritários e populistas do passado davam uma banana para 
o custeio –e o controle de qualidade– da educação básica. 
Governos democráticos a partir de 1985 fizeram disparar a 
despesa. Muito da redução na desigualdade de renda se deve a 
isso. 

Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista vive 
a defender o “aprofundamento da democracia” e “mudanças 
estruturais” que nos livrem do modelo de “modernização 
conservadora” –seja lá o que esses termos signifiquem hoje.  

Já ocorreu a tal “mudança estrutural”. O Brasil democrático 
não se parece com seu passado tristonho, embora ainda haja 
tanto por fazer. 

(Vinicius Mota, Folha de São Paulo) 

01 
O primeiro parágrafo do texto tem a seguinte função: 
(A) indicar a quantidade de brasileiros educados durante regimes 

de exceção. 
(B) demonstrar o distanciamento do brasileiro em relação à 

política. 
(C) mostrar o grande número de brasileiros criados sob regime 

democrático. 
(D) comprovar estatisticamente a estabilidade política do Brasil. 
(E) destacar a falta de participação popular nas mudanças 

políticas. 

02 
Os parágrafos do texto se desenvolvem segundo o seguinte 
critério: 
(A) evolução cronológica. 
(B) acréscimo de novas vozes. 
(C) apresentação progressiva de opiniões. 
(D) articulação de causas e consequências. 
(E) fornecimento de informações de autoridade. 

03 
Assinale a opção que indica o segmento em que a conjunção e 
tem valor adversativo e não aditivo. 
(A) “Em termos de escala, assiduidade e participação da 

população na escolha dos governantes,...”. 
(B) “... o Brasil de 1985 a 2014 parece outro país, moderno e 

dinâmico, no cotejo com a restrita experiência eleitoral 
anterior”. 

(C) “A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando 
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de 
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje”. 

(D) “A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na 
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar 
de um Estado de Bem-Estar num país de renda média”. 

(E) “A baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada 
sobretudo à limitação do PIB, e não à falta de políticas 
públicas social-democratas”.  

04 
“políticas públicas social-democratas” 

Sobre a concordância entre os termos presentes nesse segmento 
do texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “social-

democrata” seria “sociais-democratas”. 
(B) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “social-

democrata” seria “sociais-democrata”. 
(C) Uma outra forma igualmente correta do adjetivo “social-

democrata” seria “sociodemocrata”. 
(D) A única forma de concordância correta do adjetivo “social-

democrata” é a presente no texto. 
(E) O adjetivo “públicas” poderia ser empregado da forma 

“público”. 

05 
O texto mostra um conjunto de sinais gráficos. Assinale a opção 
que indica o segmento do texto em que o emprego de um desses 
sinais está corretamente justificado. 
(A) “A Nova República já é mais longeva que todos os arranjos 

republicanos anteriores, à exceção do período oligárquico 
(1889-1930).” – emprego dos parênteses para corrigir uma 
afirmação anterior. 

(B) “A democracia brasileira contemporânea, e apenas ela na 
história nacional, inventou o que mais perto se pode chegar 
de um Estado de Bem-Estar num país de renda média” – 
emprego do hífen para criar-se um novo verbo. 

(C) “Autoritários e populistas do passado davam uma banana 
para o custeio – e o controle de qualidade– da educação 
básica” – emprego de travessões para explicar algo que ficou 
pouco claro. 

(D) “Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista 
vive a defender o ‘aprofundamento da democracia’ e 
‘mudanças estruturais’ que nos livrem do modelo de 
‘modernização conservadora’ – seja lá o que esses termos 
signifiquem hoje” – emprego de aspas para indicar uma cópia 
de termos técnicos. 

(E) “Já ocorreu a tal ‘mudança estrutural’. O Brasil democrático 
não se parece com seu passado tristonho, embora ainda haja 
tanto por fazer” – emprego de aspas para indicar a 
transcrição de palavras alheias. 
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06 
“Autoritários e populistas do passado davam uma banana 

para o custeio – e o controle de qualidade – da educação básica. 
Governos democráticos a partir de 1985 fizeram disparar a 
despesa. Muito da redução na desigualdade de renda se deve a 
isso.” 
A palavra desse segmento que não é formada com um sufixo é 
(A) autoritários. 
(B) controle. 
(C) populistas. 
(D) desigualdade. 
(E) educação. 

07 
“Maioria crescente dos brasileiros.” 

No fragmento, o adjetivo “crescente” está grafado com sc. 
Assinale, dentre as opções a seguir, a que apresenta o vocábulo 
corretamente grafado. 
(A) prescisão. 
(B) conscisão. 
(C) descisão. 
(D) ascensão. 
(E) inscisão. 

08 
“O Brasil democrático não se parece com seu passado tristonho, 
embora ainda haja tanto por fazer.” 
O segmento “embora ainda haja tanto por fazer” pode ser escrito 
de forma correta e com sentido equivalente da seguinte forma: 
(A) ainda que haja tantas coisas a ser feito. 
(B) apesar de ainda haver tanto a ser feito. 
(C) mesmo que ainda hajam tantas coisas a serem feitas. 
(D) malgrado ainda hajam tantas coisas a ser feito. 
(E) não obstante ainda haverem tantas coisas a serem feitas. 

09 
“Em termos de escala, assiduidade e participação da população 
na escolha dos governantes, o Brasil de 1985 a 2014 parece outro 
país, moderno e dinâmico, no cotejo com a restrita experiência 
eleitoral anterior.” 
Se o país de hoje é visto no texto como “moderno e dinâmico”, 
anteriormente ele seria, respectivamente, 
(A) ultrapassado e estático. 
(B) obsoleto e criativo. 
(C) antiquado e monótono. 
(D) antigo e desanimado. 
(E) velho e limitado. 

10 
“Ainda assim, a parte da esquerda viúva da ruína socialista vive a 
defender o ‘aprofundamento da democracia’”. 
A expressão “esquerda viúva da ruína socialista” se refere 
(A) aos atuais ocupantes do poder político. 
(B) aos ex-capitalistas conservadores. 
(C) aos comunistas tradicionais da União Soviética. 
(D) aos saudosistas dos regimes socialistas utópicos. 
(E) aos defensores das correntes populistas. 

11 
“Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da população 
atual, não eram nascidos quando o último general-presidente, 
João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto”. 
A inferência correta desse segmento do texto é a de que 
(A) o último general-presidente foi retirado do cargo de 

presidente. 
(B) o general João Figueiredo foi precedido de outros generais na 

presidência. 
(C) os presidentes do país deveriam ser obrigatoriamente 

generais. 
(D) houve democracia no país a partir do governo de João 

Figueiredo. 
(E) desde a independência do país, os militares estiveram no 

poder. 

12 
“Mais de 90 milhões de brasileiros, quase metade da população 
atual, não eram nascidos quando o último general-presidente, 
João Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto”. 
Assinale a opção que mostra uma afirmação correta sobre a 
concordância verbal desse período. 
(A) A forma verbal “eram nascidos” concorda com “90 milhões” 

ou “brasileiros”. 
(B) A forma verbal “eram nascidos” apresenta erro, pois deveria 

concordar com “população”. 
(C) A forma “eram nascidos” deve, obrigatoriamente, concordar 

com “brasileiros”. 
(D) A forma “eram nascidos” deve, obrigatoriamente, concordar 

com “90 milhões”. 
(E) A forma verbal correta seria “era nascida”, concordando com 

“metade”. 

13 
“Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou se 
tornado adulta na vigência do regime democrático”. 
O emprego da forma futura “terá nascido” mostra o valor de 
(A) indicar fatos posteriores ao momento da enunciação. 
(B) exprimir a probabilidade de uma ação. 
(C) expressar polidez de tratamento. 
(D) manifestar súplica, desejo ou ordem. 
(E) apontar para uma condição da realização de certos fatos. 

14 
“Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou se 
tornado adulta na vigência do regime democrático.” 
Ao colocar o conectivo “portanto”, o autor do texto quer mostrar 
que todo esse período funciona como uma 
(A) conclusão. 
(B) explicação. 
(C) retificação. 
(D) adição. 
(E) alternativa. 
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15 
“Sozinhas, as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual 
do PIB, a quase todo o gasto público chinês.” 
Nesse segmento do texto, o termo “em percentual do PIB” indica 
(A) a relativização das despesas em números brutos. 
(B) a supervalorização de nossos gastos. 
(C) a demonstração de nossa reduzida produção econômica. 
(D) a justificativa de nossos maiores gastos, em relação à China. 
(E) uma comprovação de nossa maior dedicação atual ao social. 

16 
“A baixa qualidade dos serviços governamentais está ligada 
sobretudo à limitação do PIB, e não à falta de políticas públicas 
social-democratas.” 
Textualmente falando, esse período funciona como 
(A) uma crítica à pouca qualidade de nossos serviços sociais. 
(B) uma indicação de solução para alguns de nossos problemas 

atuais. 
(C) um elogio ao nosso melhor desempenho social. 
(D) uma justificativa irônica de nossa má atuação social. 
(E) uma explicação benevolente de nossos maus serviços. 

17 
Assinale a opção que indica o adjetivo que tem sua função 
corretamente indicada. 
(A) “ruína socialista” – expressar uma opinião. 
(B) “mudanças estruturais” – indicar um estado. 
(C) “educação básica” – especificar o substantivo. 
(D) “passado tristonho” – dar uma informação. 
(E) “experiência eleitoral” – qualificar o substantivo. 

18 
O texto lido mostra uma visão sobre a democracia brasileira, que 
pode ser considerada 
(A) pessimista, pois diz que ainda há muito por fazer. 
(B) crítica, pois condena a falta de participação política em alguns 

momentos. 
(C) autoritária, pois mostra caminhos obrigatórios da 

redemocratização. 
(D) humorística, pelo acúmulo de ironias sobre a nossa história. 
(E) otimista, pois destaca o progresso político e social das últimas 

décadas. 

19 
Ao dizer que “Autoritários e populistas do passado davam uma 
banana para o custeio”, o autor do texto mostra, da parte dos 
autoritários e populistas, em relação ao custeio, uma atitude de 
(A) aprovação. 
(B) desprezo. 
(C) crítica. 
(D) humor. 
(E) afetividade. 

20 
“A hipótese de ruptura com o passado se fortalece quando 
avaliamos a extensão dos mecanismos de distribuição de 
oportunidades e de mitigação de desigualdades de hoje. Sozinhas, 
as despesas sociais no Brasil equivalem, em percentual do PIB, a 
quase todo o gasto público chinês.” 
Para defender a tese de ruptura com o passado, o autor do texto 
apela para 
(A) uma crítica do modelo social chinês. 
(B) uma citação de exemplos da realidade atual. 
(C) uma comparação de nossos gastos sociais com o gasto 

público chinês. 
(D) uma analogia entre duas épocas de nossa história. 
(E) um crescimento espantoso de nosso PIB. 

Legislação Específica 

21 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Sobre as disposições desta lei, no que se refere à educação, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, não participando da definição das propostas 
educacionais. 

(B) A criança e o adolescente têm direito à educação, lhes sendo 
assegurada igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

(C) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 
ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

(D) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público 
ou sua oferta irregular não importa responsabilidade da 
autoridade competente. 

(E) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e 
do adolescente, ainda que não se garanta a estes a liberdade 
da criação e o acesso às fontes de cultura. 

22 
Acerca da organização constitucional dos poderes, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em 
cada Território e no Distrito Federal. 

(B) O Senado Federal é composto por representantes dos 
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema 
proporcional. 

(C) O Senado Federal tem como competência privativa aprovar o 
estado de defesa e a intervenção federal. 

(D) A Câmara dos Deputados tem como competência privativa 
autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se 
ausentarem do país, quando a ausência exceder quinze dias. 

(E) Os Estados e o Distrito Federal elegerão, cada um, quatro 
Senadores, com mandato de oito anos. 
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23 
No que diz respeito ao regime disciplinar, segundo o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, Lei  
nº 1.762/86, assinale a afirmativa correta. 
(A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a 

natureza e a gravidade da infração. 
(B) A pena de demissão será aplicada nos casos de aplicação 

irregular de dinheiro público. 
(C) A pena de repreensão será aplicada verbalmente, nos casos 

de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres 
funcionais. 

(D) A pena de suspensão, que não excederá sessenta dias, será 
aplicada em casos de falta grave ou reincidência. 

(E) As penas de repreensão e suspensão até dez dias serão 
aplicadas de imediato pela autoridade que tiver 
conhecimento direto da falta cometida. 

24 
Sobre os princípios constitucionais referentes ao ensino, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 
III. Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantindo, na forma da lei, plano de carreira aos da rede 
pública e ingresso independente de concurso público. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

25 
Assinale a opção que indica um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988. 
(A) O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
(B) A dignidade da pessoa humana. 
(C) A defesa da paz. 
(D) A prevalência dos direitos humanos. 
(E) A independência nacional. 

26 
Assinale a opção que descreve incorretamente um direito 
fundamental estabelecido no Art. 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
(A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 
(B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a 

de caráter paramilitar. 
(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato. 
(D) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, mas sujeita à censura e licença. 
(E) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. 

27 
Sobre as diretrizes constitucionais para a educação, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 

(B) O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente do 
cumprimento das normas gerais da educação nacional. 

(C) O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 

(D) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e internacionais. 

(E) Os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino superior. 

28 
Sobre o Plano Nacional da Educação, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Tem por objetivo a formação para o trabalho e o 

estabelecimento de limites para a aplicação de recursos 
públicos, não guardando relação de proporção com o produto 
interno bruto. 

II. Tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino e a 
promoção humanística, científica e tecnológica do país. 

III. Tem por objetivo a erradicação do analfabetismo e a 
universalização do atendimento escolar. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

29 
Sobre a organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. 
(A) Compete aos Estados assegurar a defesa nacional. 
(B) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios criar distinções entre brasileiros. 
(C) São bens da União os recursos minerais, exceto os do 

subsolo. 
(D) Incluem-se entre os bens dos Estados todas as terras 

devolutas. 
(E) Compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. 

30 
Sobre o dever do Estado com a educação,segundo a Constituição 
da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Será efetivado mediante a garantia de atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, 
obrigatoriamente na rede regular de ensino. 

II. Será efetivado mediante a garantia de progressiva 
universalização do ensino médio gratuito. 

III. Será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições do educando. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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Conhecimentos Específicos 

31 
Sobre os princípios norteadores do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Administração e gestão colegiada, a partir da participação 

proativa das famílias dos adolescentes socioeducandos. 
II. Exigência de pessoal qualificado para a elaboração da 

metodologia e do conteúdo a ser administrado pelos 
educadores. 

III. Prevalência do conteúdo educativo sobre os sancionários e 
meramente de contenção, no atendimento socioeducativo. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

32 
No que se refere ao diagnóstico da situação de famílias com 
crianças e adolescentes em Programas de Acolhimento 
Institucional, em situação de rua e em medida socioeducativa, o 
indicador deve ser composto por 
I. número e perfil de famílias abrangidas pelas diferentes 

políticas protetivas, por região ou território, ao ano, inclusive 
comparando-se as médias nacionais e regionais. 

II. número de crianças e adolescentes fora do convívio familiar 
por questões de pobreza, em relação à quantidade de 
crianças que vivem em família na mesma faixa de renda, por 
ano, observadas as variações de arranjos familiares, meio 
rural ou urbano e pertencimento étnico, inclusive 
comparando-se as médias nacionais e regionais. 

III. número de famílias inseridas em programas de atendimento 
para prevenção da violência doméstica, em relação ao total 
de demanda e às famílias na mesma faixa de renda, no 
território, ano a ano, observadas as variações de arranjos 
familiares, meio rural ou urbano e pertencimento étnico. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(E) se todas as alternativas estiverem corretas. 

33 
A principal característica do processo de mediação é a 
(A) técnica. 
(B) competição. 
(C) linguagem. 
(D) discordância. 
(E) comunicação. 

34 
Ao trabalhar na área da Educação, o Assistente Social deve 
considerar que esta é uma dimensão da vida social, o que lhe 
confere um caráter 
(A) propedêutico. 
(B) ontológico. 
(C) dialético. 
(D) eclético. 
(E) holístico. 

35 
Considerando a amplitude existente na política educacional, 
Almeida (2003) ao analisar as atividades, projetos ou programas 
desenvolvidos, elaborados ou implementados por assistentes 
sociais, destaca focos centrais na inserção profissional no campo 
da Educação. 
São eles: 
I. ações e atividades que convergem para a garantia do acesso 

da população à educação escolarizada. 
II. atividades que apontam para o fortalecimento das propostas 

e ações de gestão democrática e participativa da população. 
III. ações e atividades que são realizadas pelos assistentes sociais 

com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados 
no sistema educacional. 

Assinale: 
(A) se somente o foco I estiver correto. 
(B) se somente o foco II estiver correto. 
(C) se somente o foco III estiver correto. 
(D) se somente os focos I e III estiverem corretos. 
(E) se todos os focos estiverem corretos. 

36 
Nas situações que envolvem crianças ou adolescentes e sua 
família, a mediação é 
(A) imprescindível. 
(B) compulsória. 
(C) opcional. 
(D) excepcional. 
(E) circunstancial. 

37 
O Assistente Social está presente na área da Educação desde a 
década de 1930, mas é somente a partir dos anos 80 que se 
evidencia sua inserção nessa área. Este fato se deve a tendências 
que começam a ser observadas no campo das políticas sociais, 
tais como 
I. o enfrentamento da pobreza, a partir de políticas públicas 

que estabelecem condicionalidades em relação à educação e 
à escolaridade. 

II. o crescente processo de mercantilização da educação, 
notadamente aquele vinculado às diretrizes das agências 
multilaterais, posto que estabelecem mecanismos que 
beneficiam a classe trabalhadora no acesso à educação 
formal. 

III. a interface de diferentes políticas sociais, em especial aquelas 
dirigidas aos segmentos sociais em situação de 
vulnerabilidade social, tornando o acesso à educação 
escolarizada um marco na afirmação dos direitos sociais de 
crianças e adolescentes. 

Assinale: 
(A) se somente a alternativa II estiver correta. 
(B) se somente a alternativa III estiver correta. 
(C) se somente as alternativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as alternativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as alternativas estiverem corretas. 
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38 
De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (2008), 
fazem parte do processo de trabalho do Serviço Social a 
articulação de 
(A) objeto, meios, atividade e finalidade. 
(B) pesquisa, estudo, avaliação e conclusão. 
(C) atendimento, análise e encaminhamento. 
(D) entrevista, encaminhamento e retorno. 
(E) acolhimento, prescrição e conclusão. 

39 
Assinale a opção que indica as partes constitutivas do estudo 
social. 
(A) Convocação, visita domiciliar e estudo socioeconômico. 
(B) Observação, entrevista, pesquisa documental e pesquisa 

bibliográfica. 
(C) Anamnese, perfil social, perfil econômico e histórico familiar. 
(D) Tese, antítese e síntese. 
(E) Pesquisa bibliográfica, estudo, diagnóstico e tratamento. 

40 
O laudo social é um dos instrumentos mais importantes para a 
intervenção do Assistente Social, porque 
(A) descreve, em minúcias, os aspectos mais significativos da 

situação apreciada, de modo a oferecer um panorama global 
do caso. 

(B) permite o estudo da situação, realizando uma avaliação e 
indicando medidas legais e sociais que poderão ser tomadas. 

(C) oferece elementos de base social para a formação de um 
juízo e tomada de decisão que envolve direitos fundamentais 
e sociais. 

(D) transcreve o que é expresso verbalmente pelo usuário, 
integrando a ação que será operacionalizada. 

(E) apresenta seu processo de trabalho para que ele chegue a um 
determinado diagnóstico da situação. 

41 
O trabalho do Assistente Social na área educacional consiste em 
(A) estabelecer parâmetros para políticas sociais educacionais 

focalizadas, a fim de que sua implementação possa obedecer 
a critérios racionais de administração e gestão dos recursos 
institucionais. 

(B) avaliar a instituição escolar em sua totalidade, a fim de 
instituir medidas preventivas e disciplinares a crianças e 
adolescentes envolvidos em atos infracionais, encaminhando-
os ao Conselho Tutelar em caso de recorrência. 

(C) identificar e propor alternativas de enfrentamento dos 
fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que 
interferem no sistema educacional, de forma a cooperar com 
a efetivação da educação como direito para a conquista da 
cidadania. 

(D) informar os pais ou responsáveis sobre as normas escolares e 
suas consequências, no caso de haver a quebra delas por 
parte dos alunos, de modo a retirar dos professores esta 
responsabilidade. 

(E) apresentar denúncia na Delegacia mais próxima da escola 
quando da intercorrência de furto, uso ou tráfico de 
substâncias ilícitas no espaço escolar, a fim de que a polícia 
proceda às investigações necessárias. 

42 
Assinale a opção que indica o critério para participar do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil. 
(A) Ser família com crianças e adolescentes menores de 14 anos 

envolvidos em situação de trabalho infantil. 
(B) Ser criança ou adolescente até 18 anos incompletos, oriundo 

de área rural, envolvido em trabalho sem proteção e garantia. 
(C) Frequência mínima de 85% da carga horária mensal da 

criança ou do adolescente nas atividades de ensino regular e 
nas ações socioeducativas e de convivência. 

(D) Estímulo, por parte da escola, da mudança de hábitos e 
atitudes, buscando a melhoria da qualidade de vida das 
famílias. 

(E) Meios de transporte para as famílias, as crianças e os 
adolescentes, especialmente para as que se encontrarem em 
área rural. 

43 
Relacione os instrumentos utilizados pelo Assistente Social às 
suas respectivas características. 

1 - Relatório Social 

2 - Parecer Social 

3 - Perícia Social 

(   ) Apresentação descritiva e 
interpretativa de uma situação ou 
expressão da questão social. 

(   ) Avaliação, exame ou vistoria, por 
determinação ou solicitação, sempre 
que a situação exigir uma avaliação 
técnica ou científica. 

(   ) Esclarecimentos e análises, com base 
em conhecimento específico do 
Serviço Social, sobre uma questão 
que exija uma tomada de decisão. 

Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para 
baixo. 
(A) 1 – 3 – 2. 
(B) 2 – 1 – 3. 
(C) 1 – 2 – 3. 
(D) 1 – 1 – 1. 
(E) 3 – 3 – 3. 

44 
As crianças e adolescentes inseridos em Serviços de Acolhimento 
possuem o direito à continuidade de sua escolarização. 
Para tanto, 
(A) a Direção da escola pode optar por receber ou não a criança 

ou adolescente, dependendo da opinião do conjunto dos 
alunos. 

(B) é obrigatório que a criança ou adolescente seja transferido 
para outra instituição escolar, a fim de ausentar-se do 
ambiente que provocou a medida protetiva. 

(C) a manutenção da criança ou adolescente deve ser de escolha 
dos pais ou responsáveis, pois deve facilitar o seu 
deslocamento. 

(D) sempre que possível, deve-se procurar manter a criança ou 
adolescente na mesma escola em que estudava antes, 
resguardada determinação judicial em contrário. 

(E) compulsoriamente a criança ou adolescente deve 
permanecer na escola de origem, a fim de que as 
transformações em sua vida sejam mínimas. 
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45 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4º, 
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”. 
Neste contexto, a garantia de prioridade compreende 
I. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
II. atendimento especial em eventos culturais públicos de 

caráter educativo. 
III. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

46 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da 
(A) adoção provisória. 
(B) perda ou suspensão do poder familiar. 
(C) vara de família. 
(D) suspensão do pátrio poder. 
(E) necessidade de profissional para acompanhar o processo. 

47 
O Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que a 
colocação de criança ou adolescente em família substituta 
estrangeira constitui 
(A) medida cabível, desde que o país dos pretendentes possua 

convênio com o Brasil. 
(B) medida provisória, somente admitida enquanto os 

pretendentes residirem no Brasil. 
(C) medida cautelar, quando for comprovado o abandono da 

criança ou adolescente. 
(D) medida impossível, pois estrangeiros não estão submetidos 

às nossas leis. 
(E) medida excepcional, somente admissível na modalidade da 

adoção. 

48 
No Art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I. opinião e expressão. 
II. participar da vida política, na forma da lei. 
III. buscar refúgio, auxílio e orientação. 
Assinale: 
(A) se somente o aspecto I estiver correto. 
(B) se somente o aspecto II estiver correto. 
(C) se somente o aspecto III estiver correto. 
(D) se somente os aspectos I e III estiverem corretos. 
(E) se todos os aspectos estiverem corretos. 

49 
Ao analisar a inserção contemporânea do Serviço Social na 
Educação, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) destaca 
que “Esta inserção supõe a referência a uma dada concepção de 
educação que assuma sintonia, coerência com a direção 
hegemônica do projeto ético-político profissional”. 
Nesta perspectiva, impõe-se 
(A) priorizar o atendimento e a intervenção a famílias e alunos 

com comprovada vulnerabilidade social. 
(B) estabelecer políticas que priorizem mínimos sociais às 

famílias em situação de vulnerabilidade social com filhos em 
idade escolar. 

(C) construir ações profissionais que fortaleçam as lutas sociais 
em defesa de uma educação emancipadora. 

(D) organizar reuniões com as famílias e a comunidade do 
entorno das escolas, a fim de promover eventos 
educacionais. 

(E) instituir, junto aos Conselhos Escolares, diretrizes 
pedagógicas que viabilizem o enfrentamento das questões 
sociais apresentadas pelos alunos. 

50 
No que diz respeito ao direito à Educação, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente preconiza que é dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente 
I. atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade. 
II. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador. 
III. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
Assinale: 
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(E) se somente a afirmativa I estiver correta. 

51 
Com relação às atribuições do Conselho Tutelar, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Elaborar políticas sociais públicas de proteção à criança e ao 

adolescente. 
(   ) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal contra os direitos 
da criança e do adolescente. 

(   ) Autuar crianças e adolescentes envolvidos em ato infracional. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, F e F. 
(D) V, V e F. 
(E) F, F e V. 
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52 
De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 
2001), no âmbito educacional, “A contribuição do Serviço Social 
consiste em identificar os fatores sociais, culturais e econômicos 
que determinam os processos que mais afligem o campo 
educacional no atual contexto (...)”. 
A partir desta assertiva, assinale a alternativa que corresponde à 
atribuição do Assistente Social na Educação. 
(A) Implementar as diretrizes instituídas pela Direção da escola, 

objetivando assessorar pedagogicamente os professores. 
(B) Determinar medidas socioeducacionais de acordo com a 

infração praticada pelos alunos, objetivando inseri-los em 
programas. 

(C) Analisar e diagnosticar as causas dos problemas sociais 
detectados em relação aos alunos, objetivando saná-los ou 
atenuá-los. 

(D) Estudar convênios com empresas públicas e privadas, 
objetivando viabilizar recursos financeiros para a escola. 

(E) Estabelecer parâmetros de atendimento para estudantes e 
seus familiares, objetivando a priorização das classes 
subalternas. 

53 
A orientação e o acompanhamento são ações presentes no 
cotidiano do trabalho do Assistente Social. O desenvolvimento 
destas ações está ligado a três processos de articulação das ações 
profissionais. São eles: 
(A) psicossociais, pedagógicos e administrativos. 
(B) político-organizativos, de planejamento e gestão e 

socioassistenciais. 
(C) teórico-metodológicos, ético-políticos e práticos. 
(D) sociais, políticos e técnicos. 
(E) filosóficos, políticos e históricos. 

54 
Nos procedimentos de escuta de crianças e adolescentes 
envolvidos em situação de violência, devem ser levados em conta 
os conceitos de 
(A) pluralismo, polissemia e transversalidade. 
(B) multiculturalismo, multidisciplinaridade, multiprofissionalismo 

e multissetorialidade. 
(C) psicanálise, fenomenologia e estruturalismo. 
(D) ecletismo, transdiciplinaridade, holismo e multiclassismo. 
(E) multi-institucionalidade, multicentrismo, multifatoriedade e 

multiplicidade. 

55 
Sobre as funções que o Assistente Social deverá desenvolver no 
âmbito da Educação, analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve estar articulado com instituições públicas, privadas, 

assistenciais e organizações comunitárias locais, com vistas 
ao encaminhamento de pais e alunos para atendimento de 
suas necessidades. 

II. Deve elaborar e executar programas sócio-familiares visando 
a prevenir a evasão escolar, melhorar o desempenho do 
aluno e a formação para o exercício da cidadania. 

III. Deve garantir o acesso e a permanência de estudantes na 
escola, desde que comprovem carência socioeconômica 
familiar. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

56 
Assinale a opção que apresenta ações organizadas pelo Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
(A) Acolhida – oficinas com famílias – ações comunitárias – ações 

particularizadas – encaminhamentos. 
(B) Contato com instituições públicas ou privadas – visitas 

domiciliares – educação para a economia doméstica. 
(C) Convênios com empresas – intercâmbio de redes 

socioassistenciais – promoção de eventos comunitários – 
credenciamento de instituições públicas. 

(D) Intercâmbio com escolas – fiscalização dos CRAS – 
mobilização de entidades de proteção à família – elaboração 
de políticas específicas. 

(E) Realização de estudos socioeconômicos – articulação das 
atividades profissionais – implementação do SUAS – 
identificar recursos. 

57 
De acordo com o Art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
no que diz respeito à incumbência da União, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar no ensino fundamental, médio e superior, em 
colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

(   ) Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 
modo a assegurar formação básica comum. 

(   ) Fiscalizar, em todo o território nacional, as instituições de 
ensino médio e fundamental, a fim de verificar se estão 
cumprindo as diretrizes do Programa Bolsa Família para os 
alunos matriculados. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F e V. 
(B) V, F e V. 
(C) F, V e V. 
(D) V, V e V. 
(E) V, V e F. 

58 
Os estudos empreendidos pelo Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS, 2011) sobre a inserção do Assistente Social na 
política educacional indicam, como elementos decisivos para a 
organização e a condução do trabalho deste profissional, 
I. a construção de um projeto de intervenção que atualize o 

progressivo confronto teórico com a realidade. 
II. o desenvolvimento e a aplicação das políticas educacionais, 

de acordo com critérios previamente definidos. 
III. a apropriação e o aprofundamento das produções teóricas 

sobre a realidade educacional brasileira. 
Assinale: 
(A) se somente os elementos I e III estiverem corretos. 
(B) se somente o elemento I estiver correto. 
(C) se somente os elementos II e III estiverem corretos. 
(D) se somente o elemento II estiver correto. 
(E) se todos os elementos estiverem corretos. 
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59  
Em cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto 
(liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), o 
serviço de proteção social a adolescentes é de responsabilidade 
(A) da Política Nacional de Assistência Social. 
(B) dos Centros de Referência de Assistência Social. 
(C) do Ministério Público. 
(D) dos Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social. 
(E) da Vara de Infância e Juventude. 

60 
A instituição da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
confere “centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos”. 
Torna-se, então, necessário operacionalizar o trabalho social com 
famílias, que, segundo esta política, é compreendido como 
(A) uma atribuição exclusiva do Assistente Social, posto que 

somente ele detém conhecimentos teórico-metodológicos, 
técnico-operativos e pressupostos éticos que o capacitam a 
atuar no âmbito familiar. 

(B) uma atividade que deve ser realizada pelos movimentos 
sociais em conjunto com a sociedade civil organizada, a fim 
de desenvolver a cidadania e emancipar as famílias 
vulneráveis da sua situação de carência social. 

(C) ações empreendidas, planejadas e desenvolvidas por 
entidades governamentais em parceria com a iniciativa 
privada e organizações da sociedade civil organizada, cujo 
referencial técnico-operativo é definido pelo Estado. 

(D) atividades desenvolvidas por técnicos especializados de nível 
médio ou superior, desde que capacitados de acordo com as 
Normas Operacionais Básicas instituídas pelo Sistema Único 
de Assistência Social. 

(E) um trabalho especializado, realizado por técnicos de nível 
superior, com formação profissional, fundamentado em 
conhecimentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e 
em pressupostos éticos, projetos ético-políticos, dentre 
outros. 
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Questão Discursiva  

 

Leia o fragmento a seguir. 

De acordo com a maioria dos autores que analisam a inserção do Serviço Social na área da Educação (Almeida, 2003, 2007; 
CFESS, 2001, 2011; Piana, 2009), há o entendimento de que esta é uma área intensamente polarizada, dado que pode se 
constituir, por um lado, em um campo de disseminação e dominação da ideologia capitalista, mas também, por outro lado, 
em arena da luta das classes subalternas pela sua emancipação. 

O Serviço Social é uma profissão igualmente permeada por projetos societários em disputa. 

 

A partir do fragmento acima, analise a intervenção do Assistente Social no campo da Educação, considerando a 
polarização e a disputa acima referidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenção! 
A folha a seguir deve ser usada como rascunho. 
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 
Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo, 30 (trinta) linhas. 
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova. 
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