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TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA

                
• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o cargo 
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,  
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, no dia posterior à aplicação da prova.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação são a 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Discursiva, que devem ser devolvidas ao fiscal ao 
término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Discursiva.

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

PROVA
 01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

Maria Bethânia emociona na abertura de 
Bienal

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO, 1988, p. 137). 

“Eu, Maricotinha, aluna de escola pública, 
abrindo a Bienal do Livro. Não é lindo?”. 
Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua 
apresentação na sexta-feira, 26, não sem antes 
pedir desculpas por ter ultrapassado os 40 
minutos combinado – não que alguém tenha 
achado ruim ouvi-la cantar e ler trechos de 
poemas e livros. A cantora, ligada ao universo 
literário há muito tempo, fez uma versão 
reduzida de seu show Bethânia e As Palavras, 
antes dos discursos habituais na cerimônia de 
abertura da Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo – apenas o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, evitou o microfone. Até 4 de 
setembro, são esperadas 700 mil pessoas no 
Anhembi.

Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Mia 
Couto, Manuel Bandeira, o professor da 
infância, Nestor Oliveira, que apresentou a 
poesia a Bethânia e Caetano. Eles e muitos 
outros, todos juntos, entre um verso e outro, 
uma música e outra, na voz de uma Bethânia 
toda de branco, cabelo preso quase até o fim 
do show, óculos de grau.

A Poetas Populares (Os nomes dos poetas 
populares / Deveriam estar na boca do povo / 
No contexto de uma sala de aula / Não estarem 
esses nomes me dá pena), de Antonio Vieira, 
ela emendou Trenzinho Caipira, num dos 
momentos mais bonitos – como foi quando ela 
cantou Romaria. A leitura de um longo trecho 
de Grande Sertão Veredas também foi um dos 
pontos altos. 

O moçambicano Mia Couto apareceu mais 
de uma vez. Dele, ela leu: “Agora, meu ouro é a 

palavra. Agora, a poesia é a minha única visita 
de família” e “Na escolinha, a menina propícia 
a equívocos disse que masculino de noiva é 
navio”. “Que coisa linda!”, ela disse após ler 
esta última frase – e então cantou trecho de 
Oração ao Tempo.

Na sequência, leu Velha Chácara, de Manuel 
Bandeira, comentou sobre o aprendizado 
com Nestor de Oliveira, seu professor em 
Santo Amaro, na Bahia, e deu seu recado: 
“É possível, sim, uma boa e plena educação 
nas escolas públicas. Veja eu, Maricotinha, 
abrindo a Bienal do Livro. Beijinho no ombro”. 
Ela voltou a repetir isso – sem a referência à 
Valeska Popozuda – no final.

As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo.

Adaptado de <https://istoe.com.br/bethania-emociona-na-abertura-
da-bienal/>

1. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta.

(A) A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração de 
grandes poetas, como Guimarães Rosa, 
Fernando Pessoa, Mia Couto e Manuel 
Bandeira. 

(B) A educação “boa e plena” (visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho) é possível, 
mesmo nas escolas públicas.

(C) A educação é direito de todos e dever do 
Estado e da família, mas, principalmente, 
dos professores, a exemplo de Nestor de 
Oliveira. 

(D) A educação “boa e plena”, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada, principalmente, 
por poetas populares.

(E) A educação “boa e plena” (visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho) não é mais 
possível nas escolas públicas.

LÍNGUA PORTUGUESA
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2. Assinale a alternativa na qual o “QUE” 
funciona como pronome adjetivo.

(A) “Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua 
apresentação na sexta-feira (...)” 

(B) “(...) não que alguém tenha achado ruim 
ouvi-la cantar e ler trechos de poemas e 
livros.”

(C) “‘Que coisa linda!’, ela disse após ler essa 
última frase (...)” 

(D) “‘(...) Na escolinha, a menina propícia a 
equívocos disse que masculino de noiva é 
navio’”.

(E) “(...) Nestor Oliveira, que apresentou a 
poesia a Bethânia e Caetano.”

3. Assinale a alternativa INCORRETA 
quanto ao emprego das vírgulas e suas 
funções no texto.

(A) “‘(...) Na escolinha, a menina propícia a 
equívocos disse que masculino de noiva é 
navio’” (isola adjunto adverbial). 

(B) “Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Mia 
Couto, Manuel Bandeira, o professor da 
infância (...)” (separa termos de mesma 
função sintática). 

(C) “‘Eu, Maricotinha, aluna de escola pública, 
abrindo a Bienal do Livro. Não é lindo’” (as 
vírgulas separam os apostos). 

(D) “(...) apenas o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, evitou o microfone.” 
(separa a expressão que funciona como 
sujeito)

(E) “(...) Nestor Oliveira, que apresentou a 
poesia a Bethânia e Caetano.” (isola oração 
adjetiva explicativa).

4. Assinale a alternativa que faz referência 
a uma variação linguística.

(A) “O moçambicano Mia Couto apareceu mais 
de uma vez.”

(B) “Foi assim que Maria Bethânia encerrou sua 
apresentação na sexta-feira (...)”

(C) “A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade 
(...)”

(D) “Até 4 de setembro, são esperadas 700 mil 
pessoas no Anhembi.”

(E) “(...) Na escolinha, a menina propícia a 
equívocos disse que masculino de noiva é 
navio.”

5. Em “(...) não sem antes pedir desculpas 
por ter ultrapassado os 40 minutos 
combinados (...)”, a relação lógico-
semântica estabelecida entre as orações 
é a de

(A) causa.
(B) concessão.
(C) finalidade
(D) condição.
(E) explicação.

6. Assinale a alternativa que apresenta um 
dígrafo vocálico e um consonantal na 
mesma palavra.

(A) Aprendizado. 
(B) Trenzinho. 
(C) Chácara. 
(D) Referência.
(E) Pública.

7. Assinale a alternativa correta em relação 
à concordância.

(A) “(...) os 40 minutos combinado (...)” 
(B) “A Poetas Populares [...] ela 

emendou(...)” 
(C) “Eles e muitos outros, todos                                            

juntos (...)” 
(D) “Os nomes dos poetas populares (...)”
(E) “(...) num dos momentos mais bonitos (...)”

8. Considerando os termos em destaque, 
assinale a alternativa correta a respeito 
do que se afirma entre parênteses.

(A) “A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da 
sociedade (...)” (São formas nominais dos 
verbos que funcionam juntamente com o 
auxiliar “será”). 

(B) “A cantora, ligada ao universo literário há 
muito tempo, fez uma versão reduzida de 
seu show Bethânia e As Palavras (...)” (são 
substantivos concretos, sendo um deles, 
nome próprio). 

(C) “É possível, sim, uma boa e plena educação 
nas escolas públicas.” (são adjetivos que 
qualificam “escolas públicas”). 

(D) “Eles e muitos outros, todos juntos, entre 
um verso e outro, uma música e outra,..” 
(são pronomes indefinidos que apresentam 
sentido ora de imprecisão, ora de 
generalização).

(E) “(...) na voz de uma Bethânia toda de branco, 
cabelo preso quase até o fim do show, óculos 
de grau.” (são advérbios que apresentam 
sentido de “inteira” e “aproximadamente”).
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9. Em “Veja eu, Maricotinha, abrindo a 
Bienal do Livro. Beijinho no ombro”, 
a figura de linguagem que mais se 
aproxima da expressão em destaque é a

(A) comparação. 
(B) metonímia. 
(C) ironia. 
(D) metáfora.
(E) aliteração.

10. No trecho “(...) de Antonio Vieira, ela 
emendou Trenzinho Caipira, num dos 
momentos mais bonitos (...)”, a palavra 
que mais se aproxima do sentido da 
palavra em destaque utilizada nesse 
contexto é

(A) banir. 
(B) acrescentar 
(C) afirmar. 
(D) indagar.
(E) descrever.

LEGISLAÇÃO

11. Sobre os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Supremo Tribunal Federal é órgão político, 
portanto não é órgão pertencente ao Poder 
Judiciário. 

(B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 
doze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada.

(C) O Poder Legislativo, no âmbito da União, 
é exercido pelo Congresso Nacional, que 
se compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, sendo que a Câmara 
compõe-se de representantes dos Estados 
e o Senado Federal compõe-se de 
representantes do povo.

(D)     Cada Senador será eleito com dois 
suplentes.

(E) O Poder Executivo, no âmbito federal, é 
exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos Ministros de Estado, sendo 
que a eleição do Presidente da República 
será apartada do Vice-Presidente, que 
poderá ser independente.

 
12. Muitos direitos individuais estão 

previstos na Constituição Federal de 
1988, dentre eles o direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. Acerca das disposições 
constitucionais desses direitos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Uma das implicações da proteção ao direito 
à vida dos cidadãos é a previsão expressa 
de proibição de pena de morte no Brasil, 
exceto em caso de guerra declarada.

(B) O direito à liberdade inclui a liberdade de 
manifestação do pensamento, inclusive no 
anonimato.

(C) Uma das manifestações do direito à liberdade 
é a previsão de que homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, o 
que manifesta a igualdade apenas formal 
prevista na Constituição Federal.

(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso 
de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia ou a noite, 
por determinação judicial.

(E) A todos é garantido o direito de propriedade, 
independentemente de atender sua função 
social.

 
13. As regras sobre estágio probatório e 

promoção dos Servidores Públicos Civil 
da Administração Direta, Autarquias 
e Fundações Públicas do Estado do 
Pará estão previstas na Lei Estadual 
n° 5.810/1994. Sobre esses assuntos, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 
dois anos, durante os quais a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para 
o desempenho do cargo, observados os 
seguintes fatores: assiduidade; disciplina; 
capacidade de iniciativa; produtividade; e 
responsabilidade.

(B) O término do estágio probatório importa no 
reconhecimento da estabilidade de ofício.

(C) A promoção é a progressão funcional do 
servidor estável a uma posição que lhe 
assegure maior vencimento base, dentro 
de categoria funcional diversa, obedecidos 
os critérios de antiguidade e merecimento, 
alternadamente.

(D)   A promoção por antiguidade dar-se-á pela 
progressão à referência imediatamente 
superior, observado o interstício de 3 (três) 
anos de efetivo exercício.

(E) O servidor que não estiver no exercício 
do cargo, ressalvadas as hipóteses 
consideradas como de efetivo exercício, 
concorrerá à promoção.
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14. Constituem receitas do Fundo 
Penitenciário do Estado do Pará - 
FUNPEP, conforme a            Lei n° 
8.322/2015 (Reestruturação da SUSIPE), 
EXCETO

(A) as provenientes de transferência do Fundo 
Penitenciário Nacional – FUNPEN.

(B) auxílios, subvenções, contribuições ou 
transferências resultantes de convênios com 
entidades públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras. 

(C) dotações orçamentárias da União, apenas.
(D) rendimentos decorrentes da aplicação de 

seu patrimônio.
(E) recursos decorrentes da comercialização 

dos produtos originários de projetos e/ou 
atividades produtivas desenvolvidas nas 
Unidades Prisionais.

15. Os estabelecimentos penais destinam-
se ao condenado, ao submetido 
à medida de segurança, ao preso 
provisório e ao egresso. No que tange 
aos estabelecimentos prisionais e às 
disposições da Lei n° 7.210/84, assinale 
a alternativa correta.

(A) A mulher e o maior de setenta anos, 
separadamente, serão recolhidos a 
estabelecimento próprio e adequado à sua 
condição pessoal.

(B) Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde 
as condenadas possam cuidar de seus 
filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, 
até 8 (oito) meses de idade.

(C) As penas privativas de liberdade aplicadas 
pela Justiça de uma Unidade Federativa não 
podem ser executadas em outra unidade.

(D) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação 
diversa.

(E) São indelegáveis as funções de direção, 
chefia e coordenação no âmbito do sistema 
penal, bem como todas as atividades que 
exijam o exercício do poder de polícia.

16. A LEP prevê vários institutos como a 
autorização de saída, saída temporária, 
remição de pena, progressão de regime 
e livramento condicional, comutação e 
indulto. Sobre essas matérias, assinale a 
alternativa correta.

(A) O condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semiaberto poderá remir, por 
trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução da pena e a contagem do tempo 

será feita à razão de: 1 (um) dia de pena a 
cada 12 (doze) horas de frequência escolar 
- atividade de ensino fundamental, médio, 
inclusive profissionalizante, ou superior, 
ou ainda de requalificação profissional - 
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 1 
(um) dia de pena a cada 3 (três) dias de 
trabalho.

(B) Em caso de falta grave, o juiz poderá 
revogar até 1/5 (um quinto) do tempo 
remido, recomeçando a contagem a partir 
da data da infração disciplinar.

(C) A autoridade administrativa encaminhará 
anualmente ao juízo da execução cópia 
do registro de todos os condenados que 
estejam trabalhando ou estudando, com 
informação dos dias de trabalho ou das 
horas de frequência escolar ou de atividades 
de ensino de cada um deles.

(D)    Não será permitido ao liberado em             
livramento condicional residir fora da 
comarca do Juízo da execução de sua pena.

(E) Concedido o indulto e anexada aos autos 
cópia do decreto, o Juiz declarará sobrestada 
a pena ou ajustará a execução aos termos 
do decreto, no caso de comutação.

17. A Lei de Execução Penal dispõe sobre 
o trabalho do condenado, como dever 
social e condição de dignidade humana. 
Quanto às previsões legais dessa 
matéria, assinale a alternativa correta.

(A) O trabalho do preso está sujeito ao regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

(B) O trabalho do preso será remunerado, 
mediante prévia tabela, não podendo 
ser inferior a 2/4 (dois quartos) do salário 
mínimo.

(C) As tarefas executadas como prestação de 
serviço à comunidade serão remuneradas.

(D) O trabalho externo será admissível para 
os presos em regime fechado somente em 
serviço ou obras públicas realizadas por 
órgãos da Administração Direta ou Indireta, 
ou entidades privadas, desde que tomadas 
as cautelas contra a fuga e em favor da 
disciplina.

(E) A prestação de trabalho externo, a ser 
autorizada pela direção do estabelecimento, 
dependerá de aptidão, disciplina e 
responsabilidade, além do cumprimento 
mínimo de 1/5 (um quinto) da pena.
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18. O poder de polícia da administração 
pública, segundo o conceito clássico de 
Marcelo Caetano: “É o modo de atuar da 
autoridade administrativa que consiste 
em intervir no exercício das atividades 
individuais suscetíveis de fazer perigar 
interesses gerais, tendo por objeto 
evitar que se produzam, ampliem ou 
generalizem os danos sociais que a lei 
procura prevenir.” Sobre esse poder, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ante o princípio de que quem pode o 
mais pode o menos, não é difícil atribuir 
às pessoas políticas da federação o 
exercício do poder de polícia. Afinal, se lhes 
incumbe editar as próprias leis limitativas, 
de todo coerente que se lhes confira, em 
decorrência, o poder de minudenciar as 
restrições. Trata-se aqui do poder de polícia 
derivado, que alcança, em sentido amplo, as 
leis e os atos administrativos provenientes 
de tais pessoas.

(B) O Estado, porém, não age somente por seus 
agentes e órgãos internos. Várias atividades 
administrativas e serviços públicos são 
executados por pessoas administrativas 
vinculadas ao Estado. Trata-se aqui do 
poder de polícia originário.

(C) O poder de polícia reclama do Poder 
Público a atuação de agentes fiscalizadores 
da conduta dos indivíduos. A fiscalização 
apresenta duplo aspecto: um preventivo, 
através do qual os agentes da Administração 
procuram impedir um dano social, e um 
repressivo, que, em face da transgressão 
da norma de polícia, redunda na aplicação 
de uma sanção.

(D) O poder de polícia possui a característica 
da coercibilidade, que é a prerrogativa 
de praticar atos e colocá-los em imediata 
execução, sem dependência à manifestação 
judicial.

(E) O poder de polícia possui a característica 
da autoexecutoriedade, que é intrínseco 
a essa característica o poder que 
tem a Administração de usar a força, 
caso necessária para vencer eventual 
recalcitrância.

19. A respeito da administração pública 
direta e indireta, assinale a alternativa 
correta.

(A)     Administração Direta do Estado é o conjunto 
de pessoas administrativas que têm o 
objetivo de desempenhar as atividades 
administrativas de forma descentralizada.

(B) Enquanto a Administração Direta é 
composta de pessoas jurídicas, também 
denominadas de entidades, a Administração 
Indireta se compõe de órgãos internos do 
Estado. 

(C) Administração Indireta é o conjunto de 
órgãos que integram as pessoas federativas, 
ao qual foi atribuída a competência para 
o exercício, de forma centralizada, das 
atividades administrativas do Estado. 
Em outras palavras, significa que “a 
Administração Pública é, ao mesmo tempo, 
a titular e a executora do serviço público”.

(D) A   Administração   Indireta   do Estado   
abrange todos os órgãos dos Poderes 
políticos das pessoas federativas cuja 
competência seja a de exercer a atividade 
administrativa, e isso porque, embora 
sejam estruturas autônomas, os Poderes se 
incluem nessas pessoas e estão imbuídos da 
necessidade de atuarem centralizadamente 
por meio de seus órgãos e agentes.

(E)    Na  esfera federal, temos que a 
Administração Direta da União, no Poder 
Executivo, se compõe de órgãos de duas 
classes distintas: a Presidência da República 
e os Ministérios; Na esfera estadual, 
temos organização semelhante à federal, 
guardando com esta certo grau de simetria. 
Assim, teremos a Governadoria do Estado, 
os órgãos de assessoria ao Governador 
e as Secretarias Estaduais; e, na esfera 
municipal, é composta da Prefeitura, de 
eventuais órgãos de assessoria ao Prefeito 
e de Secretarias Municipais, com seus 
órgãos internos.
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20. Sobre competência administrativa, 
assinale a alternativa correta.

(A) A competência administrativa há de se 
originar de texto expresso contido na 
Constituição, na lei (nesse caso, a regra 
geral) e em normas administrativas.

(B) A competência administrativa não recebe a 
incidência de figuras normalmente aceitas 
no campo do direito privado. Por isso, duas 
são as características de que se reveste. A 
primeira é a improrrogabilidade, vez que a 
competência de um órgão não se transfere 
a outro por acordo entre as partes, ou por 
assentimento do agente da Administração. 
Fixada em norma expressa, deve a 
competência ser rigidamente observada 
por todos. A segunda é a inderrogabilidade, 
que determina que a incompetência 
não se transmuda em competência, ou 
seja, se um órgão não tem competência 
para certa função, não poderá vir a tê-la 
supervenientemente, a menos que a antiga 
norma definidora seja alterada.

(C) Em algumas circunstâncias, pode a norma 
autorizar que um agente transfira a outro, 
normalmente de plano hierárquico inferior, 
funções que originariamente lhe são 
atribuídas. É o fenômeno da avocação de 
competência.

(D)   Se a autoridade hierarquicamente superior 
atrair para sua esfera decisória a prática de 
ato da competência natural de agente com 
menor hierarquia, dar-se-á o fenômeno da 
delegação de competência.

(E) Tanto a avocação como a delegação devem 
ser consideradas como figuras excepcionais, 
só justificáveis ante os pressupostos que 
a lei estabelecer. Na verdade, é inegável 
reconhecer que ambas subtraem de agentes 
administrativos funções normais que lhes 
foram atribuídas. Por esse motivo, é válida 
qualquer delegação ou avocação que, de 
alguma forma ou por via oblíqua, objetive 
a supressão das atribuições do círculo de 
competência dos administradores públicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A respeito da Lei nº 8.662/1993, assinale 
a alternativa correta.

(A) Essa Lei  permite o livre exercício da 
profissão de Assistente Social em todo 
o território nacional e internacional, 
observadas as condições legais.  

(B) Essa Lei  não permite que os agentes 
sociais, qualquer que seja sua denominação, 
com funções nos vários órgãos públicos, 
exerçam a profissão de assistente social. 

(C) A designação profissional de Assistente 
Social é facultativa dos habilitados na forma 
da legislação vigente. 

(D)  Essa Lei  determina que o exercício da 
profissão de Assistente Social requer prévio 
registro nos Conselhos Regionais que 
tenham jurisdição sobre a área de atuação 
do interessado nos termos da lei. 

(E) Essa Lei  não autoriza que possuidores de 
diploma de curso superior em Serviço Social, 
em nível de graduação ou equivalente, 
expedido pelo estabelecimento de ensino 
sediado em países estrangeiros exerçam a 
profissão de Assistente Social no território 
nacional. 

 
22. Conforme a Lei n° 8.662/1993, são 

competências do Assistente Social, 
EXCETO

(A) elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações 
populares.

(B) integrar comissões interdisciplinares de 
ética nos locais de trabalho do profissional, 
tanto no que se refere à avaliação da 
conduta profissional, como em relação às 
decisões quanto às políticas institucionais.

(C) orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos.

(D) planejamento, organização e administração 
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço 
Social.

(E) realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas 
e outras entidades.
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23. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 Constituem princípios éticos 
fundamentais do Código de Ética 
Profissional do Serviço Social de 1993:

I. defesa intransigente dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo.

II. estímulo à participação individual, 
grupal e comunitária no processo de 
desenvolvimento, propugnando pela 
correção dos desníveis sociais.

III. opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem 
dominação-exploração de classe, etnia e 
gênero.

IV. garantia do bem comum considerado 
como conjunto das condições materiais e 
morais concretas nas quais cada cidadão 
poderá viver humana e livremente.

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

24. A Resolução CFESS nº 785, de 22 de 
dezembro de 2017, garante a inclusão e 
o uso do nome social do(a) assistente 
social travesti e do(a) assistente social 
transexual em qual documento?

(A) Na certidão de nascimento.  
(B) No Documento de Identidade Profissional.
(C) No Registro Civil. 
(D) No Certificado de Pessoa Física. 
(E) No Diploma de Graduação em Serviço 

Social. 

25. A respeito da atuação do Assistente 
Social na qualidade de perito judicial ou 
assistente social, quando convocado a 
prestar depoimento como testemunha 
pela autoridade judicial, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Resolução CFESS nº 559, de 16 de setembro 
de 2009, define que o assistente social 
na condição de testemunha deve prestar 
esclarecimentos, formular sua avaliação, 
emitir conclusões sempre de natureza   
técnica   e  prestar informações sobre fatos 
relacionados àqueles presenciados ou dos 
quais tomou conhecimento em decorrência 
de seu exercício profissional. 

 (B)  A Resolução CFESS nº 559, de 16 de 
setembro de 2009, afirma que, quando 
a perícia consistir apenas na inquirição, 
pelo juiz, do perito e do assistente técnico, 
por ocasião de audiência de instrução e 
julgamento, o assistente social deverá 
se restringir a emitir suas impressões 
técnicas  e pessoais a respeito da situações 
avaliadas. 

(C)  A Resolução CFESS nº 559, de 16 de 
setembro de 2009, apresenta que o 
assistente técnico, mesmo sendo contratado 
por uma das partes e ainda que não esteja 
sujeito a prestar compromisso ou a ser 
inquinado de suspeição e impedimento e 
funcionando como assessor da parte que 
o indicou, está isento de cumprir todas as 
normas do Código de Ética do Assistente 
Social.

(D)  Quando intimado perante a autoridade 
competente a prestar depoimento como 
testemunha,  qualquer profissional 
assistente social deverá comparecer e 
declarar que tem o direito de quebrar o sigilo 
profissional quando convocado a depor na 
condição de testemunha. 

(E)  A Resolução CFESS nº 559, de 16 de 
setembro de 2009, afirma que o objeto da 
perícia deverá ser o mesmo para o perito 
e o assistente técnico, que deverão possuir 
a mesma habilitação profissional, na 
hipótese de se manifestarem sobre matéria 
de Serviço Social, atribuição privativa do 
profissional habilitado nos termos da Lei 
8.662/93. 

26. Identificar e construir estratégias que 
venham a orientar e instrumentalizar 
a ação profissional, permitindo não 
apenas o atendimento das demandas 
imediatas e/ou consolidadas, mas sua 
reconstrução crítica, é possível por meio 
de

(A) intervenção.
(B) ética.
(C) pesquisa. 
(D) técnica. 
(E) teoria. 

27. Para que o assistente social possa ter o 
projeto de trabalho como estratégia de 
reconhecimento profissional, o projeto 
deve ser escrito, não podendo estar 
apenas na cabeça do profissional, sendo 
a sua materialização fundamental. Em 
relação aos elementos fundamentais do 
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projeto de trabalho, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

I. Identificação, delimitação e justificativa, 
claras, do objeto da ação.

II. Definição de objetivos de trabalho.
III. Delimitação de tema, problema e 

metodologia.
IV. Apontamento dos  recursos e 

mecanismos de controle social. 

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

28. Sobre a dimensão técnico-operativa do 
Serviço Social, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Discutir a dimensão técnico-operativa do 
Serviço Social implica reconhecer a sua 
complexidade dada pela diversidade de 
espaços sócio-ocupacionais, nos quais 
os profissionais transitam, e pela própria 
natureza das suas ações, nos diferentes 
âmbitos do exercício profissional.

(B) O como fazer das ações está diretamente 
relacionado à escolha do paradigma, 
implicando o reconhecimento, em dado 
período histórico, da sua validade 
argumentativa e a sua capacidade de 
responder concretamente às questões 
colocadas pela realidade. 

(C) O instrumental técnico-operativo pode 
ser considerado não somente em seus 
aspectos técnicos, referentes ao “fazer”,  
mas nas implicações sociopolíticas da 
prática da qual ele potencializa as ações, 
viabilizando uma intervenção que tem uma 
direção social situada no movimento linear 
e evolutivo da sociedade. 

(D) É necessário reconhecer que ainda não 
se conseguiu articular uma linguagem 
comum em relação ao “fazer profissional” 
capaz de materializar amplamente o projeto 
profissional e sua direção ético-política.

(E) A dimensão técnico-operativa é 
compreendida como o espaço de trânsito 
entre o projeto profissional e a formulação 
de respostas inovadoras às demandas que 
se impõem no cotidiano dos assistentes 
sociais. 

29. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(   ) A assistência social, direito do cidadão e 
dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que prevê os 
mínimos sociais, sendo realizada através 
de um conjunto de inciativa pública 
e da sociedade para atendimento às 
necessidades básicas. 

(   ) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais, consiste num objetivo da Política 
de Assistência Social. 

(   ) Primazia da responsabilidade do Estado 
na condução da política de assistência 
social em  cada esfera de governo é 
um princípio da Política de Assistência 
Social. 

(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) V – V – V.
(D) V – F – F.
(E) F – V – V. 
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30. Em relação à Lei n° 8.742/1993, relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a          
sequência correta.

1. União. 
2. Estado.
3. Município.

(   ) Responde pela concessão e manutenção 
dos benefícios de prestação continuada 
definidos no art. 203 da Constituição 
Federal. 

(   ) Executa os projetos de enfrentamento 
da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil.

(   ) Destina recursos financeiros aos 
Municípios, a título de participação 
no custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos 
Estaduais de Assistência Social.

(   ) Atende, em conjunto com os Municípios, 
às ações assistenciais de caráter de 
Emergência.

(   ) Destina recursos financeiros para custeio 
do pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral, mediante critérios estabelecidos 
pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social.

(   ) Estimula e apoia técnica e 
financeiramente, as associações e 
consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social.

(A) 1 – 3 – 2 – 2 – 3 – 2. 
(B) 1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 2. 
(C) 2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 3.
(E) 3 – 1 – 2 – 2 – 1 – 3.

31. Em relação à Lei n° 8.080/1990, considere 
as oito características listadas a seguir:

 
1. Identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da 
saúde; 

2. Preservação da autonomia das pessoas 
na defesa de sua integridade física e 
moral; 

3. Assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção, e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações de assistência e das 
atividades preventivas;

4. Direito à informação, às pessoas 
assistidas, sobre sua saúde; 

5. Administração dos recursos 
orçamentários e financeiros destinados, 
em cada ano, à saúde;

6. Acompanhamento, avaliação e 
divulgação do nível de saúde da 
população e das condições ambientais;

7. Participação da comunidade;
8. Definição das instâncias e mecanismos 

de controle, avaliação e de fiscalização 
das ações e serviços de saúde.

Em relação a essas características, 
assinale a alternativa correta.

(A) 1 e 3 correspondem a objetivos do Sistema 
Único de Saúde. 

(B) 1, 4 e 5 correspondem a objetivos do 
Sistema Único de Saúde. 

(C) 2, 7 e 8 correspondem a diretrizes do 
Sistema Único de Saúde.

(D) 3 e 4 correspondem a diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. 

(E) 7 e 8 correspondem a atribuições comuns 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios em relação ao Sistema 
Único de Saúde. 

32. Qual procedimento tem a possibilidade 
de dialogar e conhecer a realidade 
sociocultural e familiar dos sujeitos, a 
partir de seu espaço de vivência?

(A) Estudo Social.
(B) Entrevista.
(C) Visita Domiciliar.
(D) Visita Institucional.
(E) Atendimento Individualizado.

33. Em relação aos passos que integram a 
construção do estudo social, assinale a 
alternativa correta.

(A) É preciso definir como conhecer; qual o 
sujeito a ser conhecido por meio desse 
estudo. Em seguida, perguntar-se o para 
que e como realizar o estudo, ou seja, 
quais os objetivos a alcançar e com quais 
finalidades. E, por último, o porquê, ou seja, 
escolher quais as técnicas e instrumental 
operativo a serem utilizados.

(B) É preciso definir o porquê conhecer; qual é 
o indivíduo a ser conhecido por meio desse 
estudo. Em seguida, perguntar-se o como 
fazer e para que realizar o estudo, ou seja, 
quais os objetivos a alcançar e com quais 
finalidades. E por último, o que, ou seja, 
escolher quais as técnicas e instrumental 
operativo a serem utilizados.
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(C) É preciso definir o que conhecer; qual é 
o objeto a ser conhecido por meio desse 
estudo. Em seguida, perguntar-se o porquê e 
para que realizar o estudo, ou seja, quais os 
objetivos a alcançar e com quais finalidades. 
E por último, como fazer, ou seja, escolher 
quais as técnicas e instrumental operativo a 
serem utilizados.

(D) É preciso definir como conhecer; qual é 
o objeto a ser conhecido por meio desse 
estudo. Em seguida, perguntar-se o para 
que e como realizar o estudo, ou seja, 
quais os objetivos a alcançar e com quais 
finalidades. E por último, o que, ou seja, 
escolher quais as técnicas e instrumental 
operativo a serem utilizados.

(E) É preciso definir para que conhecer; qual 
é o problema a ser conhecido por meio 
desse estudo. Em seguida, perguntar-se o 
como e o porquê realizar o estudo, ou seja, 
quais os objetivos a alcançar e com quais 
finalidades. E, por último, o que, ou seja, 
escolher quais as técnicas e instrumental 
operativo a serem utilizados.

34. Sobre a emissão de pareceres, laudos 
e opiniões técnicas conjuntas, entre 
assistente social e outros profissionais, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao atuar em equipes multiprofissionais, o 
assistente social deverá respeitar as normas 
e limites legais, técnicos e normativos das 
outras profissões, em conformidade com o 
que estabelece a Lei de Regulamentação 
da Profissão.

(B) Ao atuar em equipes multiprofissionais, 
o assistente social deverá garantir a 
especificidade de sua área de atuação.

(C) O entendimento ou opinião técnica 
do assistente social sobre o objeto da 
intervenção conjunta com outra categoria 
profissional e/ ou equipe multiprofissional 
deve destacar a sua área de conhecimento 
separadamente, delimitando o âmbito de sua 
atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, 
análise social e outros componentes que 
devem estar contemplados na opinião 
técnica.

(D) O assistente social deverá emitir sua opinião 
técnica somente sobre o que é de sua área 
de atuação e de sua atribuição legal, para 
aquilo que está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional 
de Serviço Social.

(E) No atendimento multiprofissional, a 
avaliação e a discussão da situação 
poderá ser multiprofissional, respeitando 
a conclusão manifestada por escrito pelo 
assistente social, que tem seu âmbito de 
intervenção nas suas atribuições privativas.

35. Sobre a questão social na 
contemporaneidade, assinale a 
alternativa correta.

(A) A lógica financeira do regime de acumulação 
tende a provocar crises que se projetam no 
mundo, gerando desenvolvimento social. 
É tributária dessa lógica a volatilidade 
do crescimento que redunda em maior 
concentração de renda e redução da 
desigualdade social. 

(B) A exigência é reduzir custos e ampliar 
taxas de lucratividade. Nessa lógica, o 
rebaixamento dos custos do chamado 
“fator trabalho” tem peso importante, 
envolvendo fortalecimento e organização 
dos movimentos sociais e lutas sindicais.

(C) Observa-se um amplo processo de 
nacionalização da economia: um Estado 
cada vez mais forte, não se submetendo 
aos interesses econômicos e políticos 
dominantes no cenário internacional e 
nacional. 

(D) A velha questão social metamorfoseia-se, 
evidenciando hoje a imensa fratura entre 
o desenvolvimento das forças produtivas 
do trabalho social e as relações que o 
sustentam. 

(E) Observa-se o favorecimento dos 
investimentos especulativos em detrimento 
da produção, o que se encontra na raiz 
da ampliação dos níveis de emprego e do 
surgimento de uma nova questão social. 
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36. Sobre o significado social da profissão 
no processo de reprodução das relações 
sociais, assinale a alternativa correta.

(A) O Serviço social é uma especialização do 
trabalho individual.

(B) O Serviço social adquire caráter neutro, 
derivado do caráter das relações sociais.

(C) O Serviço Social é situado como uma 
atividade auxiliar e subsidiária na reprodução 
da força de trabalho via prestação de 
serviços públicos. 

(D) As implicações da mercantilização da força 
de trabalho especializada do assistente 
social impõem que a análise do trabalho 
concreto seja articulada à órbita do trabalho 
abstrato. 

(E) É necessário pensar o exercício profissional 
em suas implicações na órbita das condições 
e relações de éticas em que se inscreve. 

37. O que é uma mediação entre economia e 
política, como resultado de contradições 
estruturais engendradas pela luta de 
classes e delimitadas pelos processos 
de valorização do capital?

(A) Questão Social.
(B) Política Social. 
(C) Desigualdade Social.
(D) Exploração do trabalho.
(E) Direitos Sociais. 

38. São características do processo de 
contrarreforma de Estado Neoliberal:

(A) descentralização, privatização e  
focalização.

(B) centralização,   nacionalização  e  
focalização.

(C) distribuição, ampliação do Estado e 
privatização.

(D) focalização, mercantilização e 
nacionalização da economia.

(E) globalização, centralização   e  
nacionalização da economia.

39. A respeito da trajetória do Serviço Social 
no Brasil, assinale a alternativa correta.

(A) Em 2017, o Serviço Social completou 60 
anos de trajetória profissional no Brasil. 

(B) A primeira Escola de Serviço Social foi 
criada em 1936 no Rio de Janeiro. 

(C) Em 1932, foi fundando o Centro de Estudos 
e Ação Social (CEAS), voltado para a 
formação técnica especializada. 

(D) Em 1946, é fundada a Associação Brasileira 
de Ensino de Serviço Social (ABEPSS) sob 
a Égide do Estado, tendo como pauta a 
formação do assistente social. 

(E) Em 1967, foi realizado o Seminário de Araxá 
que culminou no chamado Movimento de 
Ruptura do Serviço Social. 

40. Sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa 
correta.

(A) Considera-se criança, a pessoa até onze 
anos de idade completos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade.

(B) É proibido qualquer trabalho a menores de 
treze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz.

(C) Podem adotar os maiores de dezoito anos, 
independentemente do estado civil. 

(D) São penalmente inimputáveis os menores 
de dezesseis anos, sujeitos às medidas 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

(E) Nos processos de adoção, o adotando deve 
contar com, no máximo, quatorze anos à 
data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.

41. A respeito das relações entre Estado 
e Sociedade, no âmbito da seguridade 
social brasileira, assinale a alternativa 
correta.

(A) No âmbito da seguridade social, verificam-
se formas híbridas de gestão social que 
se materializam pela combinação da ação 
estatal com organismos privados de gestão, 
sob a matriz da municipalização. 

(B) No âmbito da seguridade social, observam-
se formas homogêneas de gestão social, 
que se materializam pela centralização da 
ação estatal como organismo regulador e 
executor, sob a matriz da federalização. 

(C) No âmbito da seguridade social, 
compreende-se um modelo de gestão 
social dicotomizado, fragmentado em 
sistema público e privado, sob a matriz da 
federalização. 

(D) No âmbito da seguridade social, verificam-
se formas fragmentadas de gestão social 
entre as ações do Estado, da sociedade 
civil e do mercado, fomentando ações de 
iniciativa pública na área da seguridade 
social. 

(E) No âmbito da seguridade social, verifica-se 
que a responsabilidade social empresarial é 
a principal forma de gestão social. 
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42. Sobre o neoliberalismo tardio no Brasil, 
assinale a alternativa correta.

(A) No contexto do neoliberalismo tardio, 
as políticas sociais   vão   sendo   
refuncionalizadas ao limite de se 
constituírem em políticas sociais públicas 
ampliadas. 

(B) No contexto do neoliberalismo tardio, 
as políticas    sociais   vão   sendo   
refuncionalizadas ao limite de se 
constituírem  em   políticas sociais   de 
embate e resistência da classe trabalhadora. 

(C) No contexto do neoliberalismo tardio, 
as políticas   sociais    vão   sendo   
refuncionalizadas   no limite de 
se   constituírem em políticas sociais  
focalizadas. 

(D) No contexto do neoliberalismo tardio, 
as políticas   sociais   vão   sendo   
refuncionalizadas   ao limite de se 
constituírem em políticas sociais sem 
direitos sociais. 

(E) No contexto do neoliberalismo tardio, 
as políticas   sociais   vão   sendo 
refuncionalizadas no limite de   se 
constituírem em políticas sociais não 
governamentais. 

43. De acordo com a Política Nacional do 
Idoso, assinale a alternativa correta.

(A) Considera-se idoso a pessoa maior de 
sessenta anos de idade. 

(B) Considera-se idoso a pessoa com idade 
igual ou superior a sessenta e cinco anos 
de idade. 

(C) Em casos de incapacidade judicialmente 
comprovada, o idoso tem direito de dispor 
de seus bens, proventos, pensões e 
benefícios.

(D) É dever do idoso denunciar à autoridade 
competente qualquer forma de negligência 
ou desrespeito contra si próprio. 

(E) O Estado, a sociedade e o mercado têm o 
dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
da cidadania, garantindo sua participação 
na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e o direito à vida. 

44. Em relação ao Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, a avaliação da 
deficiência, quando necessária,   será   
biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, e 
NÃO considerará

(A) os impedimentos nas funções e nas 
estruturas do corpo.

(B) os fatores socioambientais, psicológicos e 
pessoais.

(C) a limitação no desempenho de atividades.
(D) a restrição de participação.
(E) os fatores socioeconômicos e culturais.

45. De acordo com a Política Nacional 
de Enfrentamento à Violência Contra  
Mulher, assinale a alternativa correta.

(A) A violência Institucional é entendida 
como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades.

(B) A violência patrimonial é entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria.

(C) A violência psicológica é entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação.

(D) A violência sexual é entendida como  
qualquer conduta que ofenda sua  
integridade ou saúde corporal.

(E) A violência social compreende desde a 
dimensão mais ampla, como a falta de 
acesso aos serviços e a má qualidade dos 
serviços prestados, até expressões mais 
sutis, mas não menos violentas, tais como os 
abusos cometidos em virtude das relações 
desiguais de poder entre profissional e 
usuário.

46. O programa “Crack, é possível vencer” 
é um programa coordenado pelo 
Ministério da Justiça que desenvolve, 
em parceria com outros Ministérios, uma 
ação integrada que envolve três frentes 
de atuação, sendo elas:

(A) tratamento, recuperação e proteção. 
(B) tratamento, recuperação e autoridade. 
(C) prevenção, criminalização e tratamento.
(D) prevenção, cuidado e autoridade.
(E) prevenção, proteção e recuperação. 
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47. Sobre os direitos fundamentais da 
pessoa portadora do vírus da AIDS, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os portadores desse vírus têm direito a 
informações genéricas sobre sua condição.

(B) Todo portador do vírus da AIDS tem o direito 
de realizar o tratamento, dado sem qualquer 
restrição, garantindo sua melhor qualidade 
de vida. 

(C) Nenhum portador desse vírus será 
submetido a isolamento e quarentena,  
salvo em casos que o portador representar 
risco para terceiros. 

(D) Todo portador desse vírus tem o dever 
de comunicar as pessoas com as quais   
convive sobre seu estado de saúde. 

(E) Os testes de AIDS deverão ser usados 
compulsoriamente para fins de diagnósticos, 
controle de transfusões, transplantes e 
controle de pessoas e populações.

48. O que é família extensa?
(A) Família extensa é aquela que se estende 

para além da unidade de pais e filhos ou 
da unidade do casal, formada por parentes 
próximos.

(B) São famílias que estenderam os laços 
familiares aos amigos, vizinhos e afilhados. 

(C) São famílias formadas após o processo de 
divórcio.

(D) São famílias por pares do mesmo sexo 
e seus filhos, em que um adulto do casal 
assuma orientação sexual diferente da 
heterossexual. 

(E) São famílias compostas por um homem, 
mulher e filhos coabitando o mesmo espaço.  

49. Qual é o significado de matricialidade 
sociofamiliar?

(A) Significa considerar a família como unidade 
econômica. 

(B) Significa considerar a família como núcleo 
básico de acolhida, convívio, autonomia, 
sustentabilidade e protagonismo social. 

(C) Significa considerar a família como núcleo 
afetivo, vinculado por laços consanguíneos. 

(D) Significa considerar a família como unidade 
econômica, que circunscreve obrigações 
recíprocas e mútuas. 

(E) Significa responsabilizar a mulher do 
núcleo familiar como principal unidade de          
referência econômica. 

50. Sobre os critérios de avaliação de 
projetos sociais, assinale a alternativa 
correta.

(A) Eficácia é o grau em que se alcançam 
os objetivos e as metas de um projeto na 
população beneficiária, em um determinado 
período de tempo, independente dos custos 
implicados.

(B) Eficiência é o grau em que se alcançam 
os objetivos e as metas de um projeto na 
população beneficiária, em um determinado 
período de tempo, independente dos custos 
implicados.

(C) Efetividade identifica o aspecto que pode  
ser observado num determinado fenômeno 
e é estabelecido a partir da seleção de 
aspectos observáveis/dimensões que 
expressem o objetivo.

(D) Efetividade mede os resultados dos efeitos 
de um projeto sobre uma situação ou 
realidade.

(E) Impacto mede os fatos ou variáveis 
considerados característicos de 
determinados fenômenos. São medidas 
padrão para análise dos índices levantados.

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



19Serviço Social


