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• Confira se este caderno de provas corresponde ao car-
go pretendido.

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Já era quase madrugada
Neste querido Riacho Fundo
Cidade muito amada
Que arranca elogios de todo mundo

O plantão estava tranquilo
Até que de longe se escuta um zunido
E todos passam a esperar
A chegada da Polícia Militar

Logo surge a viatura
Desce um policial fardado
Que sem nenhuma frescura
Traz preso um sujeito folgado

Procura pela autoridade
Narra a ele a sua verdade
Que o prendeu sem piedade
Pois sem nenhuma autorização
Pelas ruas ermas todo tranquilão
Estava em uma motocicleta com restrição

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
-noticias/2011/08/03/delegado Reinaldo Lobo-faz-relatorio-de-

-crime-em-forma-de-poesia-e-é-repeendido-veja-htm. Acesso em 
14/11/2022)

QUESTÃO 01
Leia as afirmações sobre o texto I:

I. É o relatório de um crime na estrutura de um poema.
II. O autor do texto apresentou versos e estrofes,além de 
rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto.
III. Fica explícito  que a principal intenção do autor não 
foi produzir arte.
IV. Há presença de intergenericidade nesse texto,con-
siderando que ele apresenta uma característica formal, 
entretanto  outro propósito comunicativo.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I apenas.
B ( ) I, II apenas. 
C ( ) II, III apenas.
D ( ) I, II,IV apenas. 

QUESTÃO 02
Em relação ao Texto I, marque a tipologia textual 

de base predominante nele:

A ( ) descritiva.
B ( ) narrativa. 
C ( ) injuntiva. 
D ( ) argumentativa. 

QUESTÃO 03
Quanto ao domínio discursivo, marque a instância 

discursiva predominante no Texto I:

A ( ) discurso familiar.
B ( ) discurso jornalístico. 
C ( ) discurso jurídico.
D ( ) discurso poético.

QUESTÃO 04
Considerando a ênfase que o autor deu a um dos 

elementos da comunicação no Texto I, a função de lin-
guagem predominante nele é:

A ( ) poética.
B ( ) apelativa.
C ( ) fática. 
D ( ) metalinguística. 

TEXTO II

(Disponível em: https://ndmais.com.br/opinião 
/charges/falta-de-combustivel/)
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QUESTÃO 05
Na charge acima há um recurso estilístico na cons-

trução do pensamento do personagem burro. Qual o 
nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa 
correta:

 
A ( ) paródia. 
B ( ) paráfrase.
C ( ) prosopopéia.
D ( ) metáfora. 

QUESTÃO 06
No pensamento do personagem “burro”, dentro do 

balão, há dois conectores conjuntivos: E e QUE. Marque 
a alternativa que apresenta a classificação semântica dos 
conectores na ordem que aparecem:

A ( ) conjunção integrante e conjunção adversativa.
B ( ) conjunção aditiva e conjunção integrante. 
C ( ) conjunção aditiva e conjunção relativa. 
D ( ) conjunção conformativa e conjunção comparati-

va.

TEXTO III
Leia este trecho de notícia de jornal:

No início do ano haverá concursos para preenchi-
mentos de todas as vagas ociosas na Unicamp,promovi-
das pelas universidades onde serão oferecidas. [...] Se não 
houverem candidatos aptos em número suficiente para 
preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano 
seguinte.

(Folha de São Paulo, 11/02/1991). 

QUESTÃO 07
Nesse trecho há duas passagens empregando o ver-

bo haver no sentido de existir:Marque a alternativa cor-
reta quanto à concordância verbal nesse emprego:

A ( ) houverem candidatos.
B ( ) haverá concursos. 
C ( ) houver candidatos.
D ( ) haverão concursos. 

TEXTO IV
O QUE NÃO FALTOU FOI AVISO

Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais 
e revistas em maio para falar da crise. Os meios de co-
municação descobriram a crise tardiamente. Apesar de 
esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real 
dimensão do problema.

Vai fazer cinco anos que a Câmara Americana de 
Comércio aborda em textos públicos os problemas de su-
primento de energia no Brasil.

(Update, junho, 2001)

QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta o sentido do 

verbo chover no Texto IV:

A ( ) cair ou sobrevir em abundância.
B ( ) chover no sentido de chuva natural. 
C ( ) pingar muitas gotas de tinta. 
D ( ) cair gotas esporádicas de tintas.
 

QUESTÃO 09
A palavra “alerta” pode exercer as funções relativas 

a quatro classes gramaticais. Em que sentido ela foi em-
pregada no texto? Marque a alternativa certa:

A ( ) adjetivo. 
B ( ) pronome.
C ( ) substantivo.
D ( ) advérbio. 

 
QUESTÃO 10

Observe as palavras extraídas do texto e marque 
a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica 
pela mesma regra ortográfica:

A ( ) comunicação/câmara/ninguém.
B ( ) dimensão/esporádicos/público.
C ( ) comércio/ninguém/cidadão.
D ( ) esporádicos/câmara/públicos. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Num estacionamento existem motos e carros num 

total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus 
existentes é de 120, podemos afirmar corretamente que:

A ( ) O número de motos é igual ao número de carros.
B ( ) O número de moto é igual ao dobro do número de 

carros.
C ( ) O número de motos é maior que o número de car-

ros.
D ( ) O número de motos é menor ao número de carros.

QUESTÃO 12
A sombra de uma árvore aumenta, em determinan-

do período do dia de acordo com uma função exponen-
cial, o tempo medido em horas e a sombra em metros, de 
acordo com f(t) = 2t – 2. Analisando essa função, quanto 
tempo demoraria para que a sombra atinja 32?.

A ( ) 8 anos.
B ( ) 7 anos.
C ( ) 6 anos.
D ( ) 5 anos.

QUESTÃO 13 
Um triângulo isósceles possui os lados congruen-

tes medindo 5 metros e o ângulo entre eles medindo 60 
graus. Nessas condições a área desse triângulo é:

A ( ) 25 3. 
B ( ) 25 3 /2.
C ( ) 25 3 /4.
D ( ) 25 3 /8. 

QUESTÃO 14 
Uma empresa fez um contrato com um cliente de 

modo que seria cobrado um custo fixo mensal de 50 reais 
e 15 reais por utilização do produto por hora. Num de-
terminado mês o cliente pagou 755 reais. Qual foi o total 
de horas utilizadas naquele mês?

A ( ) 45. 
B ( ) 47.
C ( ) 49.
D ( ) 51. 

QUESTÃO 15 
Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular 

com tela cujo valor é 17 reais o metro linear. Sabendo 
que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que 
o comprimento do chiqueiro excede a largura em 40 me-
tros, qual o valor que gastou com as telas?:

A ( ) 2010 reais. 
B ( ) 2020 reais.
C ( ) 2030 reais.
D ( ) 2040 reais. 

QUESTÃO 16 
A função f(x) = – x2 + 50x descreve a germinação de 

sementes relacionando-a a temperatura x. Qual a tempe-
ratura de germinação máxima?

A ( ) 50. 
B ( ) 35.
C ( ) 25.
D ( ) 15.

QUESTÃO 17
Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um 

produto e para tanto tem a seu dispor embalagens com 
capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para trans-
portar toda mercadoria, quantas caixas no mínimo se-
rão necessárias?

A ( ) 39. 
B ( ) 41.
C ( ) 43.
D ( ) 45.

QUESTÃO 18
A média aritmética das notas de uma turma do en-

sino médio de uma escola com 35 alunos foi de 65 num 
determinado mês. No mês seguinte as notas individuais 
foram acrescidas de 10% cada uma, nessas condições a 
média aritmética no mês seguinte aumentou para (assi-
nale a única resposta correta)?

A ( ) 67,5.
B ( ) 69,5.
C ( ) 71,5.
D ( ) 73,5.
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QUESTÃO 19
Para construir uma cerca de duzentos metros uma 

máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para 
terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 
300 metros trabalhando 10 horas por dia, quantos dias 
levaria?

A ( ) 8 dias. 
B ( ) 10 dias.
C ( ) 12 dias.
D ( ) 14 dias.

QUESTÃO 20
Para medir a largura de um rio num determinado 

local uma pessoa num ponto (B) observa uma árvore (A) 
na outra margem. Em seguida caminha 45 metros até 
um ponto C de modo que o ângulo ABC seja de 90 graus 
e o ângulo BCA seja de 30 graus. Qual a largura do rio?

A ( ) 29. 
B ( ) 26.
C ( ) 23.
D ( ) 21.
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QUESTÃO 23
Segundo as proposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Mossâmedes, compete à Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições:

I. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;
II. Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando so-
bre parecer do Tribunal de Contas do Município no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento;
III. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamen-
to, armamento e zoneamento urbano ou para fins urba-
nos;
IV. Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamen-
tária.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas II e IV.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas I, II e IV.
D ( ) Apenas I e IV.

QUESTÃO 24
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Mossâmedes, o processo legislativo municipal 
compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, ordinárias e delegadas, 
decretos legislativos e resoluções. A respeito do tema, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A ( ) A Lei Orgânica somente poderá ser emendada na 
vigência de estado de sítio ou de intervenção no 
Município.

B ( ) As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, observados os 
demais termos de votação das leis ordinárias.   

C ( ) As leis que dispuserem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos, são de iniciativa 
exclusiva da Mesa da Câmara.

D ( ) A Lei Orgânica Municipal só poderá ser emenda-
da mediante proposta do Prefeito Municipal.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O município surgiu há mais de 300 anos, em razão da 
descoberta de ouro nas encostas da Serra Dourada.
II. Localizado nas encostas da Serra Dourada, com alti-
tude média de 615m, possui clima semiárido, com varia-
ções de temperatura.
III. A comunidade teve início por volta da metade do sé-
culo XVIII, com a denominação de Aldeia de São José, 
fundada para servir de habitação dos índios AKROÁS e 
NAUNDÓS.
IV. Em 1774 foi reerguida com edificações pelo então Go-
vernador da Capitania de Goiás e Capitão-General, D. 
José de Almeida Vasconcelos Several de Carvalho, Barão 
de Mossâmedes, para sua residência e local de escraviza-
ção dos índios KAIAPÓS, passando a ser denominada 
Aldeia de São José de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) III e IV, apenas, são corretas.

QUESTÃO 22
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir

I. Do ponto de vista religioso, ainda no século XVIII, 
criou-se a Freguesia de São José de Mossâmedes, desli-
gando-a da Freguesia de Meia Ponte.
II. Em 31 de julho de 1845, pela Lei Provincial nº6, foi 
criado o Distrito de São José de Mossâmedes, passando a 
pertencer ao Município de Goiás.
III. Pelo Decreto-Lei nº1.233 de 31 de Outubro de 1938, 
passou a denominar-se, somente Mossâmedes.
IV. Mossâmedes foi elevada à categoria de Município, em 
14 de Novembro de 1953, quando entrou em vigor a Lei 
Estadual que criou o Município de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) II, III e IV, apenas, são corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Tendo por base informações da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE), verificamos a 
manutenção da tendência de aumento da chamada “in-
formalidade” no Brasil. Em 2017, o país teve 37,3 milhões 
de pessoas trabalhando sem carteira assinada — 1,7 mi-
lhão de pessoas a mais do que em 2016 —, de modo que 
esse contingente representou 40,8% da população ocu-
pada, o equivalente a dois em cada cinco trabalhadores 
do país. Cresce também o desemprego, que afetou 12,5% 
da população economicamente ativa ao final de 2017 
(IBGE, 2018) e continua na faixa dos 12% ao final desse 
primeiro trimestre de 2019.

As atividades econômicas de menores rendimentos 
médios (agropecuária, construção civil e serviços do-
mésticos) são as que proporcionalmente possuem mais 
ocupados de cor ou raça preta ou parda e pessoas do sexo 
feminino. No cômputo geral, em 2017, os brancos ganha-
vam em média 72,5% mais do que pretos ou pardos e os 
homens ganhavam, em média, 29,7% mais que as mulhe-
res (IBGE, 2018, p. 28). 

Observando os dados acima, na perspectiva de uma 
teoria social crítica, de acordo com Josiane (2019), enten-
de-se que:

A ( ) Esses são apenas alguns dos muitos dados que po-
deriam ser citados para ilustrar a sensação que se 
amplia para um imenso contingente da população 
brasileira e mundial: a sensação de que o capitalis-
mo esgotou suas possibilidades civilizatórias.

B ( ) Esses são apenas alguns dos muitos dados que 
poderiam ser citados para ilustrar e dinamizar a 
pauta da luta social brasileira e mundial pela via 
do armamento da população.   

C ( ) Esses são apenas alguns dos muitos dados que 
poderiam ser citados para ilustrar a posição da 
população brasileira e mundial: de que no capi-
talismo esgotaram-se as possibilidades de novas 
conquistas civilizatórias e políticas.

D ( ) Esses são apenas alguns dos muitos dados que 
poderiam mostrar as possibilidades civilizatórias 
dos mercados internacionais.

QUESTÃO 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Mu-

nicípio de Mossâmedes, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

A ( ) Além do vencimento e das vantagens previstas na 
lei, poderão ser deferidos aos servidores gratifi-
cações e adicionais, dentre eles, a gratificação de 
produtividade fiscal. 

B ( ) A gratificação de incentivo funcional será conce-
dida mediante comprovação de conclusão de cur-
sos e programas voltados para o aprimoramento 
profissional, ministrados pela administração mu-
nicipal ou por instituições de ensino devidamente 
credenciadas.  

C ( ) Por quinquênio de efetivo exercício no serviço pú-
blico municipal de Mossâmedes, será concedido 
ao servidor um adicional correspondente a 2% 
(dois por cento) do vencimento base de seu cargo 
efetivo, até o limite de sete quinquênios. 

D ( ) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de fé-
rias, por semestre de atividade profissional, proi-
bida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
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QUESTÃO 27
Mota (2010) afirma que a dinâmica da crise-restau-

ração do capitalismo incide nas relações sociais e implica 
o redirecionamento da intervenção do Estado. Este, por 
sua vez, redefine seus mecanismos legais e institucionais 
de regulação da produção material e da gestão de traba-
lho, instituindo renovadas formas de intervenção relati-
vas ao sistema de proteção social à legislação trabalhista 
e sindical,

A ( ) além daquelas relativas às políticas do Estado Na-
cional.

B ( ) além daquelas relativas à manutenção do status 
quo da classe dominante.

C ( ) além daquelas relativas à política econômica.
D ( ) além daquelas relativas à classe trabalhadora em 

todo o Estado de Goiás.

QUESTÃO 28
Yasbek (2010) refere que a profissão e o ideário ca-

tólicos que marcaram uma fase do Serviço Social bra-
sileiro, no contexto da expansão capitalista, imprimiu à 
profissão um caráter de apostolado no que tange à “ques-
tão Social” como um problema moral e religioso numa 
proposta de intervenção e formação da família e ao in-
divíduo para a solução de problemas e atendimento de 
suas necessidades materiais, morais e sociais. Desta for-
ma, quanto a esse período da história e dos fundamentos 
do Serviço Social, 

A ( ) podemos entender que o serviço social brasileiro, 
nesse momento, incidira sobre os valores e com-
portamentos dos “clientes” na perspectiva de sua 
integração à sociedade.

B ( ) podemos entender que o serviço social brasileiro 
sempre trabalhou pela emancipação da classe tra-
balhadora e dos grilhões que a prendem ao capital.

C ( ) podemos entender que o serviço social brasileiro 
nenhuma vez corroborou para a manutenção da 
reprodução e conservação das formas sociais de 
exploração do capital.

D ( ) podemos entender que o serviço social brasileiro 
sempre foi uma profissão que primou por uma 
orientação totalmente Paulo-Freiriana e liberta-
dora do capitalismo opressor.

QUESTÃO 29
Segundo Barroco (2010), a ética profissional se ob-

jetiva como ação moral, através da prática profissional, 
como normatização de deveres e valores, através de có-
digo de ética profissional, como teorização ética, através 
das filosofias e teorias que fundamentam sua interven-
ção e reflexão e como ação ético-política. Nesse sentido, 
pode-se afirmar:

A ( ) que a profissão lançou mão do arcabouço teóri-
co positivista como um dos fundamentos para a 
constituição do seu Código de Ética de 1993.

B ( ) que a profissão lançou mão do arcabouço teórico 
marxiniano e marxista como um dos fundamen-
tos para a constituição do seu Código de Ética de 
1993.

C ( ) que a profissão lançou mão do arcabouço teórico 
Neotomista como um dos fundamentos para a 
constituição do seu Código de Ética de 1993.

D ( ) nenhuma alternativa está correta.

QUESTÃO 30
Barroco (2010) salienta que a ética pode ser favo-

recida por condições sociais e, diante de motivações 
coletivas, ser direcionada a uma intervenção consciente 
realizadora de direitos, necessidades e valores que res-
pondam às necessidades dos usuários e que essa inter-
venção se articula, em termos de projeto social, a uma 
práxis política motivada pela ultrapassagem dos limites 
à plena expansão da:

A ( ) pressão da sociedade. 
B ( ) consciência política dos goianos.
C ( ) formação filosófica. 
D ( ) liberdade.
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QUESTÃO 31
Como bem expressa Abramides (2017), os con-

gressos da categoria (CBAS), os encontros no âmbito 
do exercício profissional (CFESS-CRESS), as oficinas da 
ABEPSS e ENPESS e os encontros da ENESSO têm rea-
firmado o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço 
Social brasileiro e têm se posicionado ativamente e de 
forma autônoma e independente como a construímos e 
a consolidamos pela práxis ética, política, teórica, pro-
fissional. As resoluções de nossas entidades, ao longo 
desses 37 anos, reafirmam a luta por igualdade e liber-
dade. Dessa forma, o Assistente Social, por meio desses 
esforços de organização para as lutas sociais, soma-se às 
fileiras das lutas da:

A ( ) classe trabalhadora na luta anticapitalista e eman-
cipatória.

B ( ) classe trabalhadora na luta anticapitalista e eleito-
ral dos partidos políticos.

C ( ) classe trabalhadora na luta capitalista e pelos di-
reitos às políticas sociais.

D ( ) classe trabalhadora na luta anticapitalista e dos fu-
turos Assistentes Sociais.

QUESTÃO 32
O curso de Serviço Social tem no seu currículo uma 

perspectiva de formar profissionais críticos e propositi-
vos perante as transformações socio-históricas da socie-
dade contemporânea. Considerando o aumento dos es-
paços para a atuação do Assistente Social, a formação de 
um profissional comprometido com a profissão, segundo 
Iamamoto (2010):

A ( ) requer inscrever-se, como profissional, a partir de 
seu arcabouço ideológico, na totalidade histórica, 
considerando as formas somente abstratas pelo 
capital no processo de revitalização da acumula-
ção no cenário da crise mundial.

B ( ) requer inscrever-se, como profissional, a partir de 
seus conceitos bem elaborados de mundo, na to-
talidade a-histórica, considerando as formas assu-
midas pelo capital no processo de revitalização da 
acumulação no cenário da crise mundial.

C ( ) requer inscrever-se, como profissional, a partir de 
sua orientação espiritual, na totalidade histórica, 
considerando as formas assumidas pelo capital no 
processo de revitalização da acumulação no cená-
rio da crise brasileira.

D ( ) requer inscrever-se, como profissional, a partir de 
seu projeto ético-político, na totalidade histórica, 
considerando as formas assumidas pelo capital no 
processo de revitalização da acumulação no cená-
rio da crise mundial.

QUESTÃO 33
A Lei 8.662/93, no seu artigo 4º, indica que, entre 

as competências dos Assistentes Sociais relacionadas à 
prestação de serviços diretos à população e às institui-
ções, destacam-se: 

A ( ) Orientação social e psicoterapia a indivíduos, gru-
pos e à população. 

B ( ) Assessoria e apoio aos movimentos sociais em re-
lação às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletivida-
de. 

C ( ) Financiamento, execução e avaliação de políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organi-
zações populares.

D ( ) Planejamento e administração de recursos huma-
nos para fins de contratação de trabalho. 

QUESTÃO 34
Em Mioto (2001), nota-se que o conjunto de pro-

cedimentos, atos, atividades pertinentes a uma determi-
nada profissão é realizada por sujeitos/profissionais de 
forma responsável, consciente. Portanto, contém tanto 
uma dimensão operativa quanto uma dimensão ética, e 
se expressa quando se realiza o processo de apropriação 
que os profissionais fazem dos fundamentos teórico-me-
todológico e ético-políticos da profissão em determinado 
momento histórico. São as ações profissionais que colo-
cam em movimento, no âmbito da realidade social, de-
terminados projetos de profissão. 

Marque a alternativa que completa, corretamente, 
o enunciado acima.

A ( ) Estas, por sua vez, implicam parecidas concepções 
de homens de direitos, de sociedade e de relações 
sociais.

B ( ) Estas, por sua vez, implicam diferentes concep-
ções de homem, de sociedade e de relações socioa-
ssistenciais da PNAS. 

C ( ) Estas, por sua vez, implicam diferentes concep-
ções de homem, de sociedade e de relações sociais.

D ( ) Estas, por sua vez, não implicam diferentes con-
cepções de homens, mulheres, LGBTQI+, socieda-
de político-partidária e relações sociais.
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QUESTÃO 35
A assistência social, no seu longo percurso para sua 

efetivação, estabeleceu mediante a NOB/SUAS, em 2005, 
pautada pela Política Nacional de Assistência Social de 
2004, um sistema único de gestão nacional como política 
pública, dever do Estado e direito de cidadania. É correto 
afirmar que:

A ( ) Nessa formulação, identificou como parte da 
equipe fundamentalmente gerencial para o aten-
dimento da população usuária o assistente social, 
criando um mercado de trabalho ampliado para a 
categoria. 

B ( ) Nessa formulação, identificou como parte da 
equipe básica para o atendimento da população 
usuária o servidor social, criando um posto de 
trabalho ampliado para a categoria.

C ( ) Nesse processo de financiamento individual, 
identificou como parte da equipe básica de gestão 
financeira para o atendimento da população usu-
ária o assistente social, criando um mercado de 
trabalho ampliado para a categoria. 

D ( ) Nessa formulação, identificou como parte da 
equipe básica para o atendimento da população 
usuária o assistente social, criando um mercado 
de trabalho ampliado para a categoria.

QUESTÃO 36
Sobre a Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS, leias as asserções abaixo:

I. A Política Nacional de Assistência Social é a materia-
lização da Assistência Social como um pilar do Sistema 
de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade 
Social.
II. A Assistência social deverá ser prestada a cidadãos e 
grupos que se encontram em situações de vulnerabilida-
de e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perdas 
ou fragilidade de vínculos; ciclos de vida; desvantagem 
pessoal resultante de deficiências; identidades estigmati-
zadas em termos étnico, cultural e sexual; exclusão pela 
pobreza e no acesso às demais políticas públicas; dife-
rentes formas de violências advindas do núcleo familiar, 
grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção 
no mercado de trabalho formal e informal.
III. A Seguridade Social tem um caráter benemerente e 
voltado a ações pontuais de acordo com as circunstân-
cias impostas pela realidade social.

IV. A implementação do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS - representa uma superação de modelos 
anteriores de assistência e visa efetivar uma política pú-
blica permanente e assegurar um compromisso do Esta-
do com a sociedade definidos em Lei.

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II, III e IV estão corretas. 
B ( ) As asserções I, III e IV estão corretas. 
C ( ) As asserções I, II e IV estão corretas. 
D ( ) As asserções I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 37
Sobre a Proteção Social Especial, leias as asserções 

abaixo:

I. A Proteção Social Especial é a modalidade de aten-
dimento assistencial destinada a famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de risco pessoal e social, 
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 
rua, situação de trabalho infantil, entre outras.
II. A Média Complexidade da Proteção Social Especial 
destina-se às famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social por ameaça ou viola-
ção de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários 
foram rompidos e que demandam intervenções especia-
lizadas.
III. A Alta Complexidade da Proteção Social Especial 
visa a proteção integral – moradia, alimentação, higie-
nização e trabalho protegido para famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de violação de direitos.
IV. Dado a dimensão transitória dos riscos e das vulne-
rabilidades, as ações de apoio devem ser breves e focais 
em decorrência da situação experimentada.

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas. 
B ( ) As asserções I e II estão corretas.  
C ( ) As asserções I e III estão corretas. 
D ( ) As asserções I e IV estão corretas.
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QUESTÃO 38
Sobre os Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB-RH/SUAS e das especificida-
des da atuação profissional, leia as asserções abaixo:

I. A Resolução nº 17 de 2011 do CNAS ratifica e reco-
nhece as equipes de referência definidas pela NOB RH-
-SUAS nos dispositivos da assistência social em caráter 
permanente e obrigatório em todos os níveis de serviços 
socioassistenciais.
II. O profissional da psicologia compõe obrigatoriamen-
te as equipes de referência em todos os níveis de atenção 
socioassistencial: Proteção Social Básica, Média e de Alta 
Complexidade.
III. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento por uma avaliação 
médica e social realizadas por médicos peritos, assisten-
tes sociais e psicólogos do Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS. 
IV. São categorias profissionais de nível superior que, 
preferencialmente, poderão atender as especificidades 
dos serviços socioassistenciais: Antropólogo; Economis-
ta Doméstico; Pedagogo; Sociólogo; Terapeuta ocupacio-
nal; e Musicoterapeuta.  

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I e II estão corretas 
B ( ) As asserções I e III estão corretas.  
C ( ) As asserções II e IV estão corretas.
D ( ) As asserções III e IV estão corretas.

QUESTÃO 39
O Sistema Único de Saúde norteia-se por princí-

pios doutrinários e organizativos. Sobre esses princípios, 
marque a alternativa correta:

A ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universali-
dade, a equidade e a participação social. Os prin-
cípios organizativos incluem a descentralização, a 
integralidade da atenção, regionalização e hierar-
quização do sistema. 

B ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universa-
lidade, a equidade, integralidade da atenção e a 
participação social. Os princípios organizativos 
incluem a descentralização, regionalização e hie-
rarquização do sistema.  

C ( ) A equidade é um princípio que assegura ações e 
serviços de saúde a todos os níveis de atenção e 
reforça a igualdade no acesso e fomenta a ideia de 
que saúde é um direito fundamental do ser huma-
no, que deve ser garantido pelo Estado.

D ( ) O princípio da integralidade considera a garantia 
da articulação da referência e contra-referência 
entre os serviços de pequena, média e alta com-
plexidade de forma efetiva, além da visão do ser 
humano como um todo, único e indivisível.

QUESTÃO 40
Estão incluídas no conjunto de ações e serviços do 

SUS referidos pela Lei 8.080/90:

I. “Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coleti-
vamente, voltadas para a promoção da saúde e preven-
ção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e 
doenças”
II. “Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospi-
talar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos (especificamente municipais e es-
taduais), bem como em outros espaços, especialmente no 
domiciliar”
III. “Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, 
incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se 
vive e trabalha, na produção e circulação de bens e servi-
ços, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento básico”
IV. “Conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, de administração direta, sem a participação 
da iniciativa privada”

A ( ) As afirmativas I, II e III estão incluídas no conjun-
to de ações e serviços do SUS, já a afirmativa IV é 
falsa nesse contexto. 

B ( ) As afirmativas I e III estão incluídas no conjunto 
de ações e serviços do SUS, já as afirmativas II e IV 
são falsas nesse contexto. 

C ( ) As afirmativas I, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa II 
é falsa nesse contexto.

D ( ) As afirmativas II, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa I 
é falsa nesse contexto.
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