
 1 

 

Concurso Público/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ – Nível Superior 
=========================================================== 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LEIA O TEXTO I PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 04, ASSINALANDO A 
ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO I 
A CRASE FORA DA LEI 

 
A crase não foi feita para humilhar ninguém. Esse aforismo*, criado há cinqüenta anos pelo 
poeta Ferreira Gullar num momento de humor, agora está sendo usado como arma para 
acabar com o acento grave (`) no a. Por meio do projeto de lei 5.154, de 2005, o deputado 
João Hermann Neto quer acabar com a crase. Para justificar seu projeto, o deputado cita a 
frase de Ferreira Gullar. Este discorda daquele e é incisivo. 
- Minha frase foi uma brincadeira. Não tenho nada contra o acento indicador da crase. Acho 
que acabar com ele não tem cabimento. Ainda mais dessa forma. A tendência de tudo 
simplificar indica menosprezo pela inteligência alheia. Agora, quanto a dizer que erram 
muito na identificação da crase, é verdade. Mas erram em tudo, não só na crase. É só ler os 
jornais. 
 
O professor Francisco Platão Savioli é mais agressivo na oposição. 
 - Nossa preocupação (de brasileiros) é que está rolando um tsunami político, e o cidadão se 
preocupa com a folha que ameaça entupir a calha. Coisa irrelevante. Não tem cabimento 
legislar sobre um assunto como esse. E fora de hora. A propósito, um exemplo: A noite 
chegou. Outro: Lenise cheira a rosa. Como saber o sentido de frases como essas, sem o 
acento? [...] 
[...] 
Difícil discordar da argumentação de quem estudou o assunto tão bem e por tanto tempo. No 
entanto, quando o Congresso tiver feito um bom expurgo no pedaço e estiver menos 
atarefado, talvez possa discutir o projeto e iluminar definitivamente o tema. É o que todos 
esperamos ansiosos. 
 
                                 (Josué Machado. REVISTA LÍNGUA .v.1, n.2, outubro/novembro 2005, p. 30. 
                                  Editora Segmento) 
 
_____________ 
* aforismo – sentença moral breve e conceituosa. 
 

 
 
 
 
01. Em “Nossa preocupação (de brasileiros)...” o uso da expressão entre parênteses, nesse caso,  

tem como intencionalidade a ... 
 

A) ratificação de uma idéia anterior. 
B) explicação de um termo anterior. 
C) particularização de um significado.                            
D) exclusão de uma idéia já explícita.  
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02. Com relação à tipologia textual usada por Josué Machado para a revista Língua, pode-se afirmar 
que: 

 
A) se trata de um texto dissertativo – argumentativo, com vários traços descritivos.  
B) se trata de um texto jornalístico narrativo, porém, como o autor também opina, há traços 

dissertativos.                                                                                                             
C) é uma narração totalmente feita em primeira pessoa, com a utilização do discurso indireto na 

fala das personagens. 
D) é um texto jornalístico, argumentativo, centrado apenas em um fato e há ausência de 

personagens.  
 
 
03. Com relação aos elementos conectores do texto: 
                                                

I -   a preposição de em “A tendência de tudo simplificar”  tem valor semântico de finalidade.                 
II - em “Este discorda daquele”, Este tem como referente deputado, e daquele tem como 

referente projeto.      
III - a oração “Não tenho nada contra o acento indicador da crase” poderia ligar-se à anterior, 

sem alteração de sentido e necessidade de mudar a forma verbal, pela conjunção Embora.       
IV - o vocábulo agora, nos seus dois empregos, na parte inicial do texto, apesar de estar em 

diferentes períodos, neles possui o mesmo sentido e igual função sintática.   
   

O correto está, somente, em:  
 

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

 
 
04. O primeiro exemplo citado pelo professor Francisco Platão Savioli – “A noite chegou” –  é tão 

adequado  à sua argumentação  quanto o segundo – “Lenise cheira a rosa” – porque: 
 

I    - as duas afirmações são ambígüas, se usadas em linguagem oral.     
II  - se escritas, ambas terão sentidos diferentes, com ou sem o acento grave no “A”  que 

antecede “noite” e no “a” que antecede  “rosa”.    
III - o uso da vírgula, separando, respectivamente, “A noite” e “Lenise” das formas verbais  

“chegou” e “cheirou” resolveria  a  ambigüidade, já que esta nem sempre  é desfeita  pelo 
contexto.           

IV - a regência do verbo “cheirar” será a mesma do verbo “chegar”, dependendo de estar 
acompanhado  ou não de  um “a “ com  acento grave.         

V -  construções como essas serão sempre ambígüas, sem o sinal que o deputado quer  cassar.         
 

O correto está, somente, em: 
 
A) I, II e III 
B) II e III 
C) II, IV e V 
D) I, II e V        
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LEIA O TEXTO II PARA RESPONDER AS QUESTÕES 05 E 06, ASSINALANDO A ALTERNATIVA 
QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO II  
 
                                             REQUERIMENTO 
 
Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua 
portuguesa é emprestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever 
em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer 
continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além, que dentro do 
nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no 
tocante à correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir  azedas polêmicas entre os mais 
profundos estudiosos do nosso idioma  - usando do direito que lhe confere a Constituição, 
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi – Guarani como língua oficial e nacional 
do povo brasileiro. [...] 
Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante 
medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade. 
P e E. Deferimento. 
 
                                                                (Lima Barreto - O triste fim de Policarmo Quaresma. 1911) 

    
 

05. O texto II, que faz parte do romance de Lima Barreto, se apresenta como um requerimento, um 
tipo de correspondência oficial. Conforme o texto: 

 
I  - O requerente apresenta os dados pessoais  necessários à sua identificação, porém os 

destinatários do requerimento não estão registrados no texto.         
II - O requerente sugere, como argumento, dependência lingüística dos brasileiros em relação a 

Portugal e divergências internas e externas no tocante às regras gramaticais.  
III - A linguagem empregada, como deve ser em todo requerimento, é convencional e artificial, 

com concessões à fala popular.      
IV - a abreviatura final do requerimento significa: pede e espera.  

 
O correto está, somente, em: 

 
A) I, II e III 
B) I e III 
C) II e IV  
D) IV    

 

06. Num requerimento oficial, o requerente deve se referir a si mesmo na terceira pessoa e não na 
primeira. No entanto, há uma situação, no texto acima, em que o requerente contraria essa 
norma. Isso se evidencia em: 

 
A) “Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que...”  
B) “ ...sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores...”    
C) “ Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá ...” 
D) “ P. e E. Deferimento.”  
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 07 A 09, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
07. Um Arquivo é um local utilizado para armazenar as informações e trabalhos criados pelos 

usuários dos computadores. Uma pasta é um local utilizado para armazenar arquivos ou outras 
pastas. O MS-Windows possui uma interface específica para trabalhar com arquivos e pastas, 
permitindo navegar entre as unidades de disco, bem como copiar e mover arquivos. Esta 
ferramenta do Windows é denominada: 

 
A) Outlook  Express. 
B) Internet Explorer. 
C) Windows Messenger. 
D) Windows Explorer. 

 
 
08. Considerando os dispositivos utilizados para armazenamento de dados em computador, 

podemos afirmar:  
 

A) os atuais sistemas de computação, pela necessidade de possuírem capacidade de disco cada 
vez menor, e apresentando grande capacidade de memória, substituíram os disquetes por 
discos CD-ROM. 

B) a fita magnética é um dos meios mais antigos de armazenamento de informações em 
computador, permitindo armazenamento de grande volume de informações e acesso rápido 
aos dados e programas, em comparação com os discos magnéticos.  

C) o disco magnético (disco rígido ou hard disk) é uma  superfície circular, fina e coberta com 
uma camada de material magnetizável. 

D) o processo de cópia de segurança dos dados (backup) torna possível a recuperação dos dados 
pós-falha, transferindo os dados danificados para o meio de armazenamento do backup.  

 
 
09. Para que uma mensagem de e-mail, recebida pelo software Microsoft Outlook, seja eliminada 

de forma definitiva, sem possibilidades de recuperação via “Itens Excluídos”, devemos proceder 
da seguinte forma: 
 
A) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem a excluir, e 

escolher a opção Excluir no menu que irá aparecer. 
B) na caixa de entrada, clicar duas vezes, com o lado esquerdo do mouse, sobre a mensagem a 

excluir. 
C) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem e escolher a 

opção “lixo eletrônico”. 
D) na caixa de entrada, clicar no item a excluir e acionar simultaneamente as teclas shift e 

Delete (Del), e responder afirmativamente à pergunta sobre a  exclusão definitiva do e-mail. 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 12, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS 
AFIRMATIVAS CORRETAS. 
 

10. Quanto aos conceitos de proteção e segurança no uso de e-mails e da World Wide Web, é 
CORRETO afirmar: 

 
I- É possível estabelecer filtros nos e-mail recebidos, de modo a evitar ou a diminuir o 

recebimento de mensagens indesejadas ou com vírus. 
II- O estabelecimento de critérios para o acesso à Web, por exemplo, bloqueando o acesso a 

determinados sites, pode representar um modo de evitar o acesso a conteúdos incompatíveis 
com as atividades desempenhados em uma empresa. 

III- Um modo de realizar segurança preventiva dos dados em uma rede de computadores 
(conectada ou não à Internet), é fazer uso de antivírus e de procedimentos de backup 
periódicos. 

IV- Um Firewall, implementado apenas em hardware, representa o modo mais efetivo de evitar 
problemas de recebimento de mensagens indesejadas, conhecidas como SPAM. 

 

Estão corretas: 

A) I, III e IV 
B) I, II e III 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

11. Em se tratando da World Wide Web é CORRETO afirmar: 
 

I-   Um site pode ser constituído de uma série de documentos hipermídia, acessados a partir de 
um endereço, também chamado de URL (Uniform Resource Locator). 

II-  O acesso aos sites é realizado por meio de um software chamado browser (navegador). 
III- A transferência de documentos em um ambiente Web é realizada via protocolo TELNET, 

responsável por executar todas as requisições realizadas pelos usuários destes documentos. 
IV- Do ponto de vista do usuário, a Web pode ser entendida como uma vasta coleção mundial 

de documentos, geralmente chamados de páginas. Estas páginas podem conter links para 
outras páginas, compondo o que podemos denominar de hiperdocumentos.  

 

Estão corretas: 

A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 
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12. Quanto ao uso dos navegadores web é CORRETO afirmar que: 
 

I-   O software Internet Explorer da Microsoft permite o acesso às paginas da internet, e mantém 
um histórico das últimas páginas acessadas. 

II-  Dentre os navegadores existentes no mercado, podemos citar como os mais populares o 
Internet Explorer, o Netscape Navigator, o Mozilla Firefox, e o Outlook Express. 

III- No software Internet Explorer, da Microsoft, é possível fazer o bloqueio de pop-ups, para 
que janelas indesejadas não sejam abertas no seu navegador. 

IV- Quando você disponibiliza uma página da Web offline, os navegadores podem ler o seu 
conteúdo, mesmo quando o computador não está conectado à Internet. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 13 A 16, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
13. Leia com atenção: “A Amazônia passou por diversas transformações, ocorridas tanto nos 

aspectos sócio-econômicos como no espaço físico, em decorrência da implantação do que se 
convencionou chamar de ‘grandes projetos’, instrumentos da política desenvolvimentista  
instalada no Brasil, a partir de 1964” (VASCONCELOS, 1996:7) 

  
Com base nesta citação é correto afirmar que os grandes projetos: 

 
A) intensificaram o desenvolvimento econômico da região amazônica. 
B) estimularam políticas sociais, visando garantir qualidade de vida às populações envolvidas 

nos mesmos. 
C) serviram como meio legal de extração de matéria-prima, tendo como discurso ideológico, 

incentivar o desenvolvimento regional. 
D) intensificaram programas de assentamento do homem amazônida, impedindo o êxodo rural. 

 

14. As sociedades simples apresentam uma dinâmica cultural e social extremamente diferente das 
sociedades complexas. Abaixo, em cada alternativa, três categorias conceituais permitem 
analisar essas sociedades. Entretanto, apenas uma alternativa é a correta: 

 
A) parentesco, agricultura familiar e economia de subsistência. 
B) parentesco, desenvolvimento agrícola e economia de mercado. 
C) parentesco, economia de mercado e agricultura familiar. 
D) parentesco, economia de subsistência e especialização do trabalho. 
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15. Entre as garantias constitucionais do cidadão NÃO está incluída: 
 

A) a retroatividade absoluta da lei penal. 
B) a tutela judiciária dos direito individuais. 
C) o respeito à integridade física. 
D) o Hábeas Corpus. 

 

16. Sobre os direitos básicos do consumidor é correto afirmar: 
 

A) O acesso aos órgãos administrativos e judiciais, com vistas à prevenção ou reparação de 
danos só é permitido através de advogados. 

B) Não se exige a informação, no produto, dos riscos que o mesmo apresenta. 
C) A modificação de cláusulas contratuais, que estabeleçam prestações desproporcionais, só é 

permitida por sentença judicial.  
D) É exigível a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. 
 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 17 A 20, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) 
AFIRMATIVA(S) CORRETA(S). 
 

17. A cooperativa é uma sociedade de pessoas e não de capitais, estando entre suas principais 
características: 

 
I-  número limitado de associados com variabilidade de capital social. 
II- variabilidade de capital social representado por quotas-partes. 
III- não limitação do número das quotas-partes do capital social por cada associado. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I 
B) II 
C) I e III 
D) III 

 

18. A agricultura familiar praticada na Amazônia, na maioria dos assentamentos implantados pela 
Política da Reforma Agrária do Governo Federal, tem como uma das características principais: 
 
I-   a baixa produtividade em função da ausência de tecnologia adequada. 
II-  a prática de atividade de subsistência com pouco excedente de produção. 
III- a carência de assistência técnica por parte dos órgãos públicos responsáveis pela mesma. 

  
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e III 
D) I, II e III 
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19. Constituem Arranjos Produtivos Locais aglomerações de empresas em um mesmo território que 
apresentem especialização produtiva. Nesse contexto, destaca-se no Pará: 

 
I-   o pólo calçadista da região do oeste do estado. 
II-  a fruticultura praticada na região central do estado. 
III- o pólo moveleiro de Paragominas. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) III 
D) I e III 

 
 
20. Dentre as características da agricultura de base familiar, praticada intensamente na Amazônia, 

pode-se destacar: 
 

I-   a produção, quando existe excedente, é destinada ao mercado local. 
II-  a fragmentação da terra distribuída em espaços de baixa produtividade. 
III- o plantio é pouco diversificado e geralmente praticado em forma de consórcio. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I  
B) I e II 
C) II e III 
D) III 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 30, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS 
AFIRMATIVAS CORRETAS. 
 

21. O Assistente Social, no âmbito educacional, tem a possibilidade de contribuir com a realização 
de diagnósticos sociais, indicando possíveis alternativas à problemática social vivenciada por 
muitas crianças e adolescentes, o que refletirá na melhoria das suas condições de enfrentamento 
da vida escolar. 

 
Sobre a contribuição do Assistente Social na política educacional, é correto afirmar: 

 
1 –Identificar e intervir nos fatores sociais, culturais e econômicos, que determinam os processos 

que mais afligem o campo educacional no atual contexto, tais como: evasão escolar, baixo 
rendimento, repetência, atitudes e comportamentos agressivos e riscos, representam um 
grande contributo, ao processo educacional, prestado pelo Assistente Social. 

2 – Sua inserção na Política Educacional é uma parceria importante, que somará esforços na 
busca de soluções que venham amenizar alguns problemas reconhecidamente instalados na 
escola pública, no tocante ao direito ao acesso e permanência do aluno na escola. 

3 – Sua intervenção na Política Educacional deverá se restringir ao trabalho com as famílias das 
crianças inseridas nas creches. 

4 – Sua intervenção é significativa, por seu trabalho identificar as necessidades e contradições 
nas diferentes formas de organização, tendo sempre presente uma leitura diagnóstica do 
contexto social. 
 

São corretas apenas as afirmativas: 
 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4.  

 

22. A Pesquisa Social é um conjunto de diferentes maneiras de coletar e analisar os dados, o que 
permite a ampliação do conhecimento, identificando e respondendo, de forma inteligível, às 
complexidades do objeto de estudo. Sobre pesquisa socia l é correto afirmar: 

 
1 – A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes, de situações 

que podem ser estudadas quantitativamente. 
2 – A inclusão de dados quantitativos em uma pesquisa compromete a objetividade, a 

neutralidade e o rigor científico dos resultados. 
3 – A integração da pesquisa qualitativa e quantitativa permite o aprofundamento da 

compreensão do objeto de estudo, enquanto totalidade. 
4 – Uma das características da pesquisa qualitativa é estudar questões subjetivas de difícil 

quantificação, como: sentimentos, motivações, crenças e atitudes individuais. 
 

São corretas apenas as afirmativas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 4.  
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23. No exercício profissional o Assistente Social tem que manter uma conduta eticamente orientada 
por: 

 
1 –  posicionamento em favor da eqüidade e da justiça social. 
2 –  opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. 
3 –  garantia de unidade ideológica e de pensamentos, desestimulando a existência de correntes 

teóricas e profissionais divergentes.  
4 –  defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. 

 
Estão corretos apenas: 

 
A) 1, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4.   

 

24. O planejamento estratégico é uma das ferramentas atuais de que o Serviço Social pode se 
apropriar de modo crítico, para imprimir dinamicidade, organicidade e concretude à intervenção 
profissional. Nessa perspectiva, o planejamento estratégico: 

 
1- É um conjunto coerente e sistêmico de prioridades e decisões, que orientam a construção do 

futuro de uma organização, em um horizonte de tempo e um determinado cenário. 
2- É uma resposta para otimizar oportunidades e forças e para minimizar e eliminar ameaças e 

riscos, com a finalidade de alcançar um desempenho competitivo. 
3- É um meio de se estabelecer o propósito da instituição em termos de missão, objetivos, 

programa de ação e prioridades de alocação de recursos. 
4- Indica que as principais mudanças se dão com referência à inovação e à valorização da 

centralização e da verticalização das decisões, como o aumento das funções de controle. 
 
Estão corretos apenas:  
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4.   
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25. Historicamente, o Assistente Social trabalha com um ser social que vivencia relações sociais 
complexas. Isso equivale a dizer que: 

 
1- assumindo uma posição de compromisso ético com a população, o assistente social pode 

identificar e diagnosticar os problemas sociais para além de suas aparências, voltando-se às 
causas de questões tanto gerais, quanto específicas. 

2- em sua prática profissional, o assistente social, na equipe interdisciplinar, possui 
competência – embora não exclusiva – para identificar e intervir nos fenômenos sociais. 

3- considerando a intervenção profissional, somente o assistente social planejador pode 
formular políticas públicas. 

4- a prática social terá um avanço maior ou menor, de acordo com a conjuntura sócio-
econômica e política, com a força dos movimentos sociais, com as estratégias de trabalho 
que se pode manter no interior das instituições. 

 
Estão corretos apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1, 3 e 4.  

26. A ação do Assistente Social com grupos é fundamentada em conhecimentos advindos da 
experiência, de observações participativas, de pesquisas, entre outros.  

 
Assim, é correto afirmar: 

 
1- O autoconhecimento e a auto-aceitação são condições essenciais para que o Assistente Social 

tenha possibilidades reais de se relacionar verdadeiramente com o grupo. 
2- Para reconhecer os fenômenos que estão em jogo em uma relação grupal, é suficiente assumir 

somente os sentimentos positivos entre os elementos do grupo. 
3- Os aspectos relativos à comunicação e à criatividade estão intimamente vinculados à efetiva 

participação do grupo no meio em que se insere. 
4- A referência inicial da relação assistente social-grupo se dá a partir do universo do próprio 

grupo, ou seja, do nível conceitual, cultural, simbólico e de aspiração e necessidades 
expressas pelo grupo e seus participantes. 

 
Estão corretos apenas: 

 
A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
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27. Estudos e pesquisas são necessários para respaldar a avaliação de políticas, programas, projetos 
e serviços sociais de atenção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. 

 
Os estudos e pesquisas dos programas, projetos e serviços sociais deverão subsidiar: 

 
1- A elaboração de diagnóstico da realidade social e orientar a escolha criativa de novas opções 

e estratégias. 
2- O controle do padrão de vida da população usuária para a ampliação da exclusão social. 
3- O levantamento de dados dos níveis de aceitação dos usuários sobre os programas sociais 

observados. 
4- A construção de sistemas de informação consistentes e confiáveis. 

 
Estão corretos apenas: 

 
A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 

 

28. No Serviço Social é conhecido que, no que tange à evolução teórico-metodológica da prática 
profissional, um dos paradigmas mais influentes que enfrentou a vertente conservadora foi o da 
correlação de forças, entendido como estratégia de intervenção profissional. Sobre esta 
concepção profissional é correto afirmar-se que: 
 
1- Estando inseridas em relações de produção capitalistas periféricas, faz-se necessário, no 

contexto institucional, que forças sociais em presença favorecem ou não este modo de 
produção alienador. 

2- O conceito gramsciano de hegemonia e contra-hegemonia está na base de sustentação deste 
paradigma. 

3- A consciência do tipo de relacionamentos sócio-político travados pelos distintos atores 
sociais, nas relações sócio-institucionais, favorece ao assistente social a compreensão do 
melhor caminho metodológico e político para a intervenção. 

4- O aumento de poder dos usuários (empowerment) em geral não é desejável, dado o baixo 
nível de instrução predominante entre eles e sua baixa capacidade de intervenção sócio-
política. 

 
São corretas apenas as afirmativas: 
 
A) 1, 2 e 3.  
B) 2, 3 e 4 
C) 1 e 3 
D) 2 e 4 
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29. Os anos 80 não se notabilizaram pelo desenvolvimento econômico do país, mas sim pelos 
movimentos sociais (urbanos e rurais). O movimento das diretas-já e depois o constituinte foi o 
desaguadouro de anos de lutas (inclusive clandestinas) por mais democracia e justiça social, 
num país marcado pelo autoritarismo e desigualdade social. Nenhuma das conquistas sociais e 
legais, hoje celebradas, teria sido possível sem a participação ativa dos movimentos sociais em 
questões de reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, à terra, à moradia, etc. 
Sobre estes movimentos sociais é correto afirmar. 

 
1- O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) nasceu para lutar por 

políticas públicas ativas de garantias de direitos de crianças e adolescentes, que faziam do 
espaço da rua seu espaço de sobrevivência, degradando seu direito de ser criança. 

2- O Movimento dos Sem Terra (MST) é um dos movimentos mais importantes da história 
republicana brasileira, já que põe em cheque um dos principais pilares explicativos da nossa 
pobreza: a secular concentração fundiária no país. 

3- O Estatuto da Criança e do Adolescente resultou de uma importante contribuição dos mais 
altos juristas, reunidos nas entidades não governamentais de luta pelos direitos da criança e 
do adolescente. 

 
São corretas apenas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2.  
B) 2 e 3. 
C) 1 e 3. 
D) 1, 2 e 3. 

 

30. Sobre as técnicas de entrevista na área social é correto afirmar que este instrumento pode ser: 
 

1- estruturada ou fechada, não podendo ser utilizada em pesquisa social. 
2- semi-estruturada ou aberta, sendo mais utilizada na pesquisa qualitativa. 
3- estruturada, sendo possível, sua utilização, por investigadores vinculados à tradição marxista. 

 
 Estão corretas: 
 

A) 1 e 3 
B) 2 e 3  
C) 1 e 2 
D) 1, 2 e 3. 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 31 A 40, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 

31. A formação de parceiros com organizações de comunidade, associações, sindicatos, 
cooperativas, movimentos sociais e entidades públicas e privadas é atualmente uma prática 
generalizada na montagem de projetos de atendimento social. 
Assinale a opção correta de uma intervenção profissional com parceiros: 

 
A) No fortalecimento dos sujeitos como construtores do projeto institucional.  
B) Nas ações voltadas para os interesses individuais. 
C) Nas situações de exclusão social. 
D) Incentivando o público-alvo a assumir a responsabilidade do projeto institucional.  
 

32. No que tange à relação teoria-prática no Serviço Social, assinale a alternativa correta: 
 

A) Na visão fundamentada no pensamento marxista, a melhor expressão desta relação traduz-se 
na categoria da práxis, que significa uma ação orientada para a manutenção do status quo. 

B) Na visão positivista há uma identidade voltada para a transformação da realidade social. 
C) Sendo o método dialético essencialmente sustentado no movimento transformador, a relação 

teoria-prática só tem sentido se for inovadora e crítica.   
D) Na visão fundamentada no pensamento fenomenológico, não tem como centralidade a 

relação sujeito-sujeito. 
 

33. A política social faz parte das estratégias de enfrentamento da crise do capitalismo 
concorrencial, do século XIX, que se estendeu até o final da II Grande Guerra. O Estado 
intervencionista passou a regular o mercado e o trabalho como forma de garantir a paz social. 
Nesse sentido, a política social é um: 

 
A) mecanismo de ampliação dos lucros capitalistas e de controle das organizações dos 

trabalhadores, que suprime a resistência dos mesmos. 
B) importante mecanismo de solução das desigualdades e da pobreza, nas sociedades 

capitalistas, levando-as a supressão dos conflitos de classe. 
C) dos mecanismos econômico-políticos de supressão de resistência à baixa tendencial da taxa 

de lucro, a qual tende a levar a sociedade capitalista a suas crises cíclicas. 
D) instrumento que, combinado à política econômica, fragiliza a democracia burguesa. 
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34. Quando as experiências do welfare state (Estado de bem-estar social) entraram em crise, na 
década de 70, nos capitalismos avançados do ocidente, uma nova perspectiva de organização 
das sociedades capitalistas se impôs: o neoliberalismo. Um dos principais alvos da crítica desta 
nova visão econômico-política foi justamente o welfare state, acusado de causador da crise. 
Sobre isso é correto afirmar-se que: 

 
A) A visão neoliberal propõe que a política social seja focalizada na extrema pobreza, 

combatendo com isso as políticas universais típicas do welfare state.  
B) Diferentemente das políticas universais do período anterior, a visão neoliberal combate as 

políticas de proteção do trabalho assalariado e propõe a transferência de renda para todos os 
pobres da sociedade, alcançando com isso o desafio de voltar a crescer. 

C) O neoliberalismo criticou o Estado de bem-estar por ter dado pouca ênfase nos direitos 
sociais e excessiva importância aos direitos civis, tidos como base estruturante da sociedade 
capitalista contemporânea. 

D) Devido à crise de consumo que se abriu nas décadas de 70-80 no mundo ocidental, a política 
social na perspectiva neoliberal viu-se forçada a aumentar o gasto social, visando à redução 
do desemprego, que afeta o consumo. 

 

35. As políticas sociais brasileiras começaram a se estruturar no período coincidente com o 
aceleramento do início da industrialização do país. Sobre a evolução histórica das políticas 
sociais no Brasil pode-se afirmar que: 

 
A) Desenvolveu-se segundo os padrões do Welfare state surgido no pós-guerra, que se baseou 

na universalização de direitos sociais e no pleno emprego. 
B) No período da Ditadura Militar, paradoxalmente, se expandiu em muitos setores como forma 

de legitimação política. 
C) Teve seu apogeu na década de 70, com a unificação do sistema previdenciário brasileiro, 

com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
D) Com a promulgação da Constituição Federal de 88, a política social tornou-se um grave 

problema para o equilíbrio econômico, ao criar novos gastos sociais sem a devida previsão 
orçamentária. 

 

36. O conceito de seguridade social se afirmou, em escala mundial, nas experiências do welfare 
state (Estado de bem-estar social), inclusive figurando hoje como um dos conceitos-chave da 
seguridade social brasileira. É correto afirmar sobre ele que: 

 
A) está inspirado na perspectiva dos seguros bancários. 
B) regula a idéia da proteção das “inseguranças” do mundo do trabalho e daqueles que estão no 

mercado informal. 
C) no caso do Brasil, restringiu-se às formas contributivas da segurança do trabalho. 
D) incorpora as dimensões de reprodução social na sociedade capitalista, prevendo a proteção 

dos riscos do trabalho. 
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37. A área da política de assistência social no Brasil, historicamente, foi marcada por vícios 
públicos como o clientelismo e o assistencialismo, que perversamente se voltaram contra 
aqueles que tais políticas se propunham a atender. Sobre este perfil da assistência social 
brasileira é correto afirmar: 

 
A) As ações da área de assistência social, devido ao ranço histórico assistencialista, poucas 

possibilidades possuem de não reproduzirem o mesmo modelo. 
B) A assistência social, como área de política pública, reconhecida e regulamentada como tal, 

somente se estabelece nesta condição depois da implantação do Ministério do Bem-Estar, no 
governo Sarney. 

C) A condição de dever do Estado e direito do cidadão foi conquistada pela área da assistência 
social, quando da criação da Legião Brasileira de Assistência, entidade com enorme 
capilaridade no território nacional. 

D) A Constituição de 88 introduziu na legislação brasileira a concepção de seguridade social - 
fortemente estabelecida nos países europeus que adotaram o modelo de welfare state - da 
qual, as áreas da assistência social, saúde e previdência fazem parte na condição de sistemas 
integrados e dependentes de garantias de direitos. 

 

38. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) regulamenta o preceito constitucional quanto à 
concepção e funcionamento de uma das áreas da seguridade social brasileira, a assistência 
social. Sobre ela se pode corretamente afirmar: 

 
A) O paradigma da descentralização político-administrativa, presente na nova estrutura legal e 

na própria política de assistência, veio chocar-se com os interesses dos movimentos sociais, 
por aumentar o já dilatado poder do executivo municipal, em face da municipalização 
trazida pela nova Constituição. 

B) Com a advento da LOAS, todo o passado assistencialista e clientelista, que tanto marcou 
esta área e sempre foi utilizada por gestores e políticos inescrupulosos, aumenta 
sensivelmente a possibilidade de se estabelecer um controle público sobre a gestão e sobre o 
financiamento desta política. 

C) Os conselhos paritários da assistência social, inovação inaugurada pela Constituição Federal 
de 88 e posteriormente regulamentada pela LOAS, criou uma nova forma de relação na 
esfera pública, suplantando a democracia representativa. 

D) A presença de representantes da sociedade civil, indicados pelo poder executivo, nos 
Conselhos paritários e deliberativos de assistência social em todos os níveis federativos, é 
um dos principais avanços políticos trazidos pela LOAS. 

 

39. O projeto de reforma sanitária, construído na década de 80, culminando com os preceitos 
inscritos na Constituição de 88 e consolidado com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90 e 
8.142/90) no Brasil, representou um grande avanço na conquista do paradigma de “saúde  
direito do cidadão e dever do Estado”. O Sistema Único de Saúde deveria representar a tradução 
republicana de um sistema de garantia de um direito fundamental. Seria correto afirmar que os 
princípios que regulam este sistema são: 

 
A) democratização do acesso; focalização, saúde curativa. 
B) democratização do acesso, universalização, integralidade e eqüidade das ações. 
C) articulação público-privado; descentralização, ênfase no poder local. 
D) contributividade, democratização do acesso, universalização. 
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40. A previdência social é área de políticas, integrante da grande área da seguridade social, 
devidamente regulamentada na Constituição Federal de 88. Sobre sua caracterização como 
política de seguridade, se distingue das outras integrantes da mesma área por características 
distintas, sobre as quais se pode afirmar que: 

 
A) a previdência social, à semelhança da saúde pública, é universal e protege qualquer cidadão 

brasileiro detentor de direitos de cidadania. 
B) distintamente da assistência e da saúde, a previdência é contributiva e funciona baseada em 

dois regimes distintos: um contributivo e outro não contributivo. 
C) os benefícios previdenciários, tais como: aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, 

etc., somente podem ser desfrutados por quem tem direito, que são as pessoas com renda 
abaixo de 2 salários mínimos. 

D) as categorias seguradas pela previdência social são: empregados, empregados domésticos, 
trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, especiais e facultativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


