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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
Privacidade das crianças na internet: quem
deixou você postar isso?

O bebê sentou sozinho. Click. Aprendeu a
segurar o pé. Click. Se lambuzou inteiro de
papinha. Click. Caiu um dente de leite. Click. Se
antes os registros da infância eram guardados
como preciosidades em empoeirados álbuns de
família, no mundo frenético e digital da pósmodernidade eles encontraram uma nova
plataforma: as redes sociais. E nem é preciso
esperar por uma ocasião especial para publicar
fotos e vídeos. O café da manhã, o caminho
para a escola, a hora do almoço e até o banho...
Tudo é pretexto para um novo post.
É fato que misturar a vida real com a digital é
um caminho sem volta. “No passado, havia uma
separação muito clara entre a vida presencial e
a digital. Hoje, isso não existe mais”, explica a
pesquisadora de tendências Clotilde Perez, pósdoutora em Design Thinking pela Stanford
University (EUA). “Se as pessoas estão presentes
nas redes sociais, é natural que as crianças
também estejam. Afinal, elas são parte da
sociedade”, completa.
Nem por isso é menos importante parar para
refletir sobre o que a exposição precoce de
crianças pode provocar. Elas ainda não têm
discernimento para escolher como (e se)
querem estar presentes no mundo virtual, mas
sofrerão os efeitos do que está nas redes no
futuro. Essa é uma situação à qual toda a
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sociedade está sujeita. “Tenho a impressão que
virou um diário coletivo. O que fazíamos na
intimidade, para guardar e mostrar aos filhos
quando crescessem, agora é público”, explica a
neuropsicóloga Deborah Moss, mestre em
Psicologia
do
Desenvolvimento
pela
Universidade de São Paulo.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying. Sim, aquela foto fofinha do seu
filho com bumbum de fora na praia ou
mostrando o sorriso banguela podem não ser
interpretadas por estranhos do jeito que você
gostaria. Por isso, para Rodrigo Nejim, diretor de
educação da ONG SaferNet, os pais precisam ter
em mente que a esfera pública da internet vai
além do círculo de familiares e amigos.
“Dizemos que expor na rede cenas comuns no
contexto familiar, como um primeiro banho,
acabam colocando seu filho na maior praça
pública do planeta”, alerta.
Outro ponto fundamental é que a postagem
dessas fotos pode ferir a autonomia das
crianças. Muitas não são nem consultadas pelos
pais. “É um equívoco menosprezar a opinião da
criança. A partir dos 3 ou 4 anos, ela já pode
dizer se gosta ou não de uma imagem e se quer
que seja compartilhada”, completa Nejim.
Naíma Saleh. Disponibilizado em
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Com
portamento/noticia/2018/06/quem-deixouvoce-postar-isso.html. Acesso em: 24/05/2020
(fragmento adaptado)

As questões de números 01 a 05 referem-se ao
texto abaixo:
QUESTÃO 1
A organização do texto deve ser feita com nexos
lógicos
adequados,
encadeando-se
coerentemente as ideias e evitando-se frases e
períodos desconexos. Assim, sobre o primeiro
parágrafo do texto é incorreto afirmar:
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a) A expressão “click” configura um exemplo da
figura de linguagem, onomatopeia, que consiste
em reproduzir um determinado som.
b) No trecho “Se lambuzou inteiro de papinha”,
o termo “se” é um exemplo de pronome
reflexivo e seu uso proclítico, de acordo com a
norma padrão, está inadequado.
c) No trecho iniciado por “Se antes os
registros...”, o termo “se” conduz o conteúdo
enunciado para o campo da possibilidade.
d) No trecho “E nem é preciso esperar por uma
ocasião especial para publicar fotos e vídeos” a
parte em destaque funciona como objeto direto
da oração anterior.
e) O último período do parágrafo em análise é
um exemplo de período simples, formado por
uma única oração absoluta com predicado
nominal.
QUESTÃO 2
Observando a imagem e o enunciado verbal que
formam o meme e relacionando-o ao assunto
do texto, marque a alternativa correta:
a) As expressões “você” e “isso”, referem-se
respectivamente a “criança” e “imagem”.
b) A segunda oração do meme funciona como
complemento verbal do verbo transitivo
indireto “deixar”.
c) Pode-se inferir que o meme critica as fotos
infantis estranhas postadas nas redes sociais.
d) Apesar do uso de palavras diferentes,
semanticamente, o sujeito das duas orações que
compõe o enunciado verbal do meme é o
mesmo.
e) Observando o enunciado verbal do meme, os
verbos das duas orações são classificados como
transitivos diretos e, portanto, formam
predicados verbais.
QUESTÃO 3
Observe as falas a seguir de Clotilde Perez no
segundo parágrafo e marque a alternativa
correta:
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I. “No passado, havia uma separação muito clara
entre a vida presencial e a digital. Hoje, isso não
existe mais.”
II. “Se as pessoas estão presentes nas redes
sociais, é natural que as crianças também
estejam. Afinal, elas são parte da sociedade”
a) A substituição do verbo “haver” na fala I por
“existir” só é possível fazendo adaptações à
concordância verbal.
b) Na fala I, o pronome “isso” foi utilizado no
contexto porque retoma a informação contida
na oração anterior.
c) Na fala II, a expressão “que” é um exemplo de
pronome relativo e se relaciona com o termo
“crianças”.
d) Na fala II, o termo “Afinal” exerce no
contexto a função semântica de finalidade.
e) O termo “elas” no último período da fala II
retoma as expressões “pessoas” e “crianças”.
QUESTÃO 4
Releia o trecho a seguir do terceiro parágrafo do
texto e marque a alternativa correta sobre os
elementos linguísticos:
Elas ainda não têm discernimento para escolher
como (e se) querem estar presentes no mundo
virtual, mas sofrerão os efeitos do que está nas
redes no futuro. Essa é uma situação à qual toda
a sociedade está sujeita.
a) Há duas locuções verbais presentes no
primeiro período do texto.
b) O uso dos parênteses tanto enfatiza o
argumento utilizado pela autora do texto,
quanto destaca o sentido semântico condicional
da situação abordada.
c) A expressão “mas” poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido semântico e sintático
pelo termo “embora”.
d) O uso da crase em “à qual” está adequada
pois se refere a um termo feminino: “toda a
sociedade.”
e) Se o termo “toda a sociedade” fosse
substituído por “todos”, haveria alteração tanto
na concordância da frase que o sucede quanto
com relação a crase utilizada.
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QUESTÃO 5
Analise as seguintes reescritas do período
retirado do quarto parágrafo do texto.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying.
I. Pelo fato de poderem reverberar de forma
negativa no futuro, as imagens que você posta,
atualmente, do seu filho podem trazer malestar, embaraço ou matéria para bullying,
dependendo do teor.
II. Como podem refletir algo negativo no futuro,
as imagens que você posta, hoje, do seu filho,
dependendo do teor, podem trazer mal-estar,
embaraço ou matéria para bullying.
III. Qualquer imagem que você posta do seu
filho, independentemente de seu teor, pode
fazer estragos em sua vida futura, tornando-se
fonte de mal-estar, embaraço ou matéria para
bullying.
IV. Não importa se reverberem de forma
negativa atualmente, dependendo do conteúdo,
no futuro, as imagens que você posta do seu
filho podem propiciar mal-estar, embaraço ou
matéria para bullying.
Quais preservam o sentido, a clareza e a
correção do texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

Eram umas nove mulheres entre primas e
amigas! Um lanche presencial para reunir a
conversa, era a intenção. Entrei em casa, um
silêncio sepulcral! Até me assustei. Onde
estarão as beldades? Para minha surpresa e
alívio estavam na sala, todas conectadas no
WhatsApp, conversando com outras amigas e
acho que até mesmo entre elas. Nem me viram.
Saí pé por pé para não interromper a
“conversa”. Conversa de corpo presente com as
ausentes e das ausentes com as de corpo
presente. “Roucas” de tanto clicarem! Tempos
modernos!
Joao Marcos Mallucelli. Disponível em
https://paranaportal.uol.com.br/colunas/cronic
as-de-sexta/conectividade/ Acesso em:
23/05/2020.

Texto 2

Leia os textos a seguir e respondam às questões
06 a 08:
Texto 1
Conectividade
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QUESTÃO 6
Analise as seguintes assertivas sobre o texto I de
Joao Marcos Mallucelli, colunista do Paraná
Portal da Uol:
I. Usando da injunção, o autor alerta para o
tempo que as pessoas passam conectadas em
redes sociais deixando de lado às que convivem
presencialmente.
II. Emprega interjeições para indicar o espanto
que o autor sentiu diante da situação
presenciada.
III. O uso de pronome e verbos na primeira
pessoa indica que o autor foi convidado para a
conversa, mas desistiu de participar pela
decepção de acontecer pelo WhatsApp.
IV. O uso das aspas nas palavras “conversa” e
“roucas”, mostra que o autor faz inferências
opinativas sobre a situação vivenciada.
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I, III e IV.
QUESTÃO 7
É possível compreender que a palavra
“ausentes” no período “Conversa de corpo
presente com as ausentes e das ausentes com
as de corpo presente.” do texto I indica pessoas
que:
a) não quiserem ir ao encontro.
b) não são amigas verdadeiras.
c) esqueceram o encontro.
d) não estavam no encontro.
e) preferem conversar pelas redes sociais.
QUESTÃO 8
Analisando os textos I e II é correto afirmar que:
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b) ambos tratam a temática a partir do mesmo
gênero textual, indicada na frase presente nos
dois textos: “tempos modernos”.
c) ambos defendem o uso das redes sociais
como um meio eficaz de promover relações
interpessoais.
d) somente o texto II traz uma reflexão dos
benefícios da tecnologia nas comunicações à
distância.
e) somente no texto I, as pessoas se utilizam dos
aparelhos
eletrônicos
para
interagirem
socialmente.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.

a) ambos promovem reflexões sobre como as
novas tecnologias influenciam a vida cotidiana.
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QUESTÃO 10

d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.
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leite do
leite do
leite do
leite do

QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

leite no
INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
QUESTÃO 13
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:

Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
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QUESTÃO 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.

QUESTÃO 17

a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16
Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

Conforme a Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu
Art. 2º considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade. Sobre os direitos e
garantias fundamentais constantes no ECA,
julgue os itens em V (Verdadeiro) ou F (Falso).
( ) Considera-se ato infracional a conduta
descrita como crime ou contravenção penal.
( ) O adolescente tem direito à identificação dos
responsáveis pela sua apreensão, devendo ser
informado acerca dos seus direitos.
( ) A apreensão de qualquer adolescente e o
local onde se encontra recolhido serão
imediatamente comunicados à autoridade
judiciária competente e à família do apreendido
ou à pessoa por ele indicada.
( ) A internação antes da sentença, pode ser
determinada pelo prazo máximo de trinta dias.
A alternativa correta é:
a) V,V,F,F.
b) V,V,V,F.
c) F,V,F,V.
d) F,F,V,V.
e) V,F,F,V.
QUESTÃO 18
A legitimação e a institucionalização do Serviço
Social no Brasil têm como marco histórico:
a) O Golpe de 1964.
b) O Estado Novo.
c) A Revolução Industrial.
d) O Movimento de Reconceituação.
e) A Constituição de 1988.
QUESTÃO 19
De acordo com o Art. 4, da Lei 8.662/93,
configura competência do(a) Assistente Social:
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a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar
planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com
participação da sociedade civil.
b) Planejar, organizar e administrar programas e
projetos em Unidade de Serviço Social.
c) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas
e projetos na área de Serviço Social.
d) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social.
e) Dirigir e coordenar associações, núcleos,
centros de estudo e de pesquisa em Serviço
Social;
QUESTÃO 20
Acerca da perspectiva de intenção de ruptura,
julgue os itens em V (Verdadeiro) ou F (Falso).
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d) F,V,F,V.
e) V,V,V,V.
QUESTÃO 21
As assertivas que descreve as principais funções
do CRAS, exceto:
a) Ofertar o serviço PAIF e outros serviços,
programas e projetos socioassistenciais;
b) Articular e fortalecer a rede de proteção
social básica local;
c) Ofertar orientação e apoio às famílias que
participam dos SCFV no programa PAEFI.
d) Prevenir as situações de risco em seu
território de abrangência fortalecendo vínculos
familiares e comunitários, e garantindo direitos.
e) O PAA faz parte dos serviços assistenciais do
CRAS.
QUESTÃO 22

( ) O projeto de ruptura evidenciou-se e
explicitou-se como produto universitário sob o
ciclo autocrático burguês.
( ) Nas suas expressões diferenciadas, a
perspectiva de intenção de ruptura confronta-se
com a autocracia burguesa apenas no plano
teórico-cultural e no plano profissional.
( ) É somente quando a crise da autocracia
burguesa se evidencia, com a reinserção da
classe operária na cena política brasileira
desatando uma nova dinâmica na resistência
democrática, que a perspectiva da intenção de
ruptura pode transcender a fronteira das
discussões em pequenos círculos acadêmicos e
polarizar atenções de segmentos profissionais
ponderáveis.
( ) É legitimo observar que as projeções próprias
da perspectiva de intenção de ruptura continha
a possibilidade (e a necessidade) de uma crítica
em uma única direção: a perspectiva
modernizadora. Neste sentido, concretizar esta
crítica é prosseguir no leito da intenção de
ruptura.

Segundo a Lei 10.741/2003 em seu Art. 1º, é
instituído o Estatuto do Idoso, destinado a
regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. No
que concerne à garantia de prioridade, avalie os
itens em V (Verdadeiro) ou F (Falso).
( ) Atendimento preferencial imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços a população;
( ) Preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas;
( ) Viabilização de formas alternativas de
participação, ocupação e internamento em ILPI
com as demais gerações;
( ) Destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.
a) V,V,F,V.
b) F,V,F,V.
c) F,V,V,F.
d) V,F,F,V.
e) F,F,V,V.

a) V,F,V,F.
b) V,V,F,V.
c) F,F,F,V.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Os objetivos e as diretrizes da Política de
Assistência Social das Forças Armadas (PASFA),
obedecem aos seguintes pressupostos básicos.
exceto:

No que concerne aos Fundamentos Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social, marque V nas
alternativas verdadeiras e F nas falsas.
( ) A perspectiva de modernização conservadora
do Serviço Social tinha uma relação conflituosa
com a ideologia desenvolvimentista da
autocracia burguesa ditatorial.
( ) A vertente de reatualização do
conservadorismo representava a negação do
perfil profissional tradicional.
( ) Não se pode explicar a expansão e
modernização/refuncionalização do Serviço
Social brasileiro sem analisar a dinâmica do
regime ditatorial.
( ) Foi no contexto da crise do modelo de
desenvolvimento econômico criado pela
ditadura militar que surgiram as condições para
o surgimento de vertentes críticas do Serviço
Social, como a de reatualização do
conservadorismo.

a) As atividades de Assistência Social nas Forças
Armadas são orientados para atender as
demandas socioassistenciais, preventivas e
promocionais do seu pessoal.
b) Quanto aos militares, a sua execução deve
levar em consideração as especificidades da
carreira e os reflexos que essas ocasionam em
seus familiares.
c) A sua execução é buscada de maneira
harmônica com as Políticas de Assistência Social
estabelecidas pelo governo federal.
d) As atividades de Assistência Social nas Forças
Armadas são conduzidas de modo a assegurar o
bem-estar social do seu pessoal, prevenindo e
maximizando as situações que possam
prejudicar a sua obtenção ou manutenção.
e) A eficiência das ações direcionadas a
implementação de programas e projetos de
Assistência Social nas Forças Armadas resulta
diretamente do grau de conscientização
alcançado pelas organizações e pessoas
envolvidas e da identificação de demanda social
das diferentes Organizações Militares (OM).
QUESTÃO 24
Segundo COHEN & FRANCO, a tarefa essencial
da avaliação dos projetos sociais é:
a) A obtenção de financiamento internacional
para os projetos e instituições sociais.
b) O controle da inflação através do reequilíbrio
das contas públicas.
c) A participação da população na esfera pública
através do planejamento.
d) O aumento da eficácia e eficiência no alcance
dos objetivos com a otimização dos recursos.
e) A exigência de acompanhamento social da
população usuária na área de políticas sociais.

ASCONPREV

a) V,F,F,V.
b) V,V,V,F.
c) F,F,VV.
d) F,V,F,V
e) F,F,V,F
QUESTÃO 26
A análise de uma política social ou de um
programa em elaboração, tendo em vista
antecipar aspectos a serem considerados no
processo decisório, é uma avaliação:
a) Ex posteriori.
b) De monitoramento.
c) De impacto.
d) Ex ante.
e) De processo.
QUESTÃO 27
O processo de avaliação de política e programas
sociais pode se constituir como um instrumento
de conquista de direitos sociais e um dos pontos
de sua força se encontra na capacidade de
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publicizar as informações. Nesta linha, suas
principais características são:
I - Forma de pesquisa social aplicada, sendo,
portanto, uma atividade sistemática, planejada
e dirigida.
II - Identifica, obtém e propicia informações
válidas e confiáveis suficientes e relevantes para
fundamentar um juízo sobre o mérito ou valor
de um programa ou atividade específica.
III - Serve de base para tomada de decisão
racional sobre o desenvolvimento de programas
ou ações.
Está correto o que consta em:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas
d) I e II apenas.
e) I, II e III.
QUESTÃO 28
Nos espaços sócio-ocupacionais, o Assistente
Social é portador de um projeto profissional
enraizado no processo histórico e apoiado em
valores radicalmente humanos. Nessa linha, o
seu trabalho, deverá ser pautado por:
a) Socializar as informações aos usuários,
enquanto uma das atividades que estão sob sua
responsabilidade, realizando meros repasses de
dados sobre as normas e recursos legais.
b) Ampliar as possibilidades de condução do
trabalho no horizonte do projeto profissional
utilizando-se
de
estratégias
técnicoprofissionais, sendo que as estratégias políticoprofissionais não devem compor o escopo de
sua atuação profissional.
c) Adotar posturas de colaborações e de
consenso, substituindo práticas de confronto,
que objetivem a incorporação de estratégias
compreendidas como passivizadoras das lutas
sociais presentes, esvaziando assim, o conteúdo
político de demandas dos usuários, focando seu
trabalho nas demandas sociais trazidas pelos
mesmos.
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ASSISTENTE SOCIAL
d) Adotar estratégias político-profissionais que
ampliem bases de apoio no interior do espaço
ocupacional e somem forças com segmentos
organizados da sociedade civil, que se movem
pelos mesmos princípios éticos e políticos.
e) Preservar as análises unilaterais, que separam
as relações sociais e suas contradições para o
fortalecimento das leituras do trabalho com
vieses fatalistas e messiânicos.
QUESTÃO 29
Trata-se de exposição e manifestação sucinta,
enfocando-se objetivamente a questão ou
situação social analisada e os objetivos do
trabalho solicitada e apresentado; a analise da
situação referenciadas em fundamentos
teóricos, éticos e técnicos inerentes ao Serviço
Social. Portanto, com base em um estudo
rigoroso e fundamentado e uma finalização, de
caráter conclusivo ou indicativo (CFESS, 2003, p.
61). A citação acima fala de qual instrumental
técnico?
a) Relatório Social.
b) Análise Institucional.
c) Diagnóstico Social.
d) Laudo Social.
e) Parecer Social.
QUESTÃO 30
O Benefício de Prestação Continuada da
Assistência
Social
BPC,
individual,
intransferível, não vitalício e financiado com
recursos da seguridade social alocados no
Fundo Nacional de Assistência Social (FREITAS,
2010). No que concerne à fala do autor, a
revisão do Benefício de Prestação Continuada,
acontece há cada:
a) 03 anos.
b) 02 anos.
c) 01 ano.
d) 06 meses.
e) 04 anos.
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ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 31
A gestante ou mãe que manifeste interesse em
entregar seu filho para a adoção, antes ou logo
após o nascimento, será encaminhada à Justiça
da Infância e da Juventude. Em tais casos, serão
cadastrados para adoção recém-nascidos e
crianças acolhidas não procuradas por suas
famílias no prazo de _____, contados a partir do
acolhimento.
a) 02 anos.
b) 18 meses.
c) 60 dias.
d) 30 dias.
e) 45 dias.
QUESTÃO 32
O decreto nº 9.761/2019, que aprovou a nova
Política Nacional sobre Drogas - PNAD, revoga
inteiramente o decreto nº 4.345 de 2006. A
nova política será desenvolvida em conjunto
pelos Ministérios da Cidadania, da Saúde, da
Justiça e Segurança Pública, dos Direitos
Humano, da Família e da Mulher. A nova Política
Nacional sobre Drogas preconiza as seguintes
medidas, exceto:
a) Construção de uma sociedade protegida do
uso de drogas lícitas e ilícitas.
b) Ações, programas, projetos de cuidados,
prevenção e reinserção social deverão visar à
abstinência em relação ao uso de drogas.
c) Reconhece as comunidades terapêuticas
como forma de cuidado, acolhimento e
tratamento do dependente químico.
d) Assegura políticas públicas para redução da
oferta de drogas, por intermédio de atuação
coordenada cooperativa e colaborativa dos
integrantes do Sistema Único de Segurança
Pública e de outros órgãos responsáveis pela
persecução criminal em todos os níveis da
federação.
e) Extingue e suprime de forma sistematizada e
contínua informações de prevenção sobre o uso
de drogas lícitas e ilícitas.

ASCONPREV
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