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FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE SOCIAL

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para cumprir com efetividade seus objetivos, o Centro de
Referência  de  Assistência  Social  deve  assegurar  às
famílias  usuárias  de  seus  serviços  o  direito  de  receber
informações sobre como e onde manifestar seus direitos e
requisições sobre o atendimento socioassistencial.

II.  O  acolhimento  social  é  um  processo  de  intervenção
profissional  que  envolve  a  escuta  social  qualificada.
Através dessa técnica, o assistente social busca agravar e
ampliar  o  problema de determinada situação no âmbito
individual, ou seja, busca-se a redução da qualidade de vida
dos cidadãos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. A compreensão da família é determinada pelas estruturas
geracionais  e  de  gênero  presentes.  Os  conflitos  e
desigualdades vivenciados no âmbito familiar não devem ser
analisados e trabalhados a partir da diferenciada distribuição
de poder e responsabilidade entre seus membros.

II. O respeito à autonomia do cidadão, à sua dignidade, ao seu
direito aos benefícios e serviços públicos de qualidade e à
convivência familiar e comunitária são princípios que devem
ser reprimidos pelo Assistente Social cotidianamente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. A prática da alienação parental, tão logo seja identificada,
deve ser coibida, e devem ser adotadas as medidas para a
preservação  da  integridade  psicológica  da  criança,  sendo
importante  o  acompanhamento  psicológico  de  todos  os
envolvidos, podendo a questão ser tratada no âmbito judicial.

II.  Prestar  assessoria  e  apoio aos movimentos sociais  em
matéria  relacionada às  políticas  sociais,  no  exercício  e  na
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade, é
uma atividade vedada ao profissional de assistência social.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. O CREAS é uma unidade pública de abrangência e gestão
municipal,  estadual  ou  regional,  destinada à  prestação de
serviços aos indivíduos e às famílias que se encontram em
situação  de  risco  pessoal  ou  social  e  que  demandam
intervenções especializadas da proteção social especial.

II. O CRAS é um local público onde são oferecidos os serviços
de  assistência  social,  assistência  à  saúde  e  diagnóstico
familiar.  O  acesso  aos  serviços  do  CRAS  é  um  direito
exclusivo dos cidadãos brasileiros com família residente no
mesmo endereço há mais de seis meses.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  é  uma
unidade  pública  estatal  descentralizada  responsável  pelo
registro e controle do cadastro de prestadores de serviços
especializados da Administração Municipal.

II. Para cumprir com efetividade seus objetivos, o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) deve impedir que as
famílias  usuárias  de  seus  serviços  tenham  o  direito  de
conhecer  o  nome  e  a  credencial  de  quem  as  atende
(profissional  técnico,  estagiário ou administrativo do CRAS,
por exemplo).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  serviços  ofertados  pelos  Centros  de  Referência
Especializados de Assistência Social visam à potencialização
dos recursos para a superação da situação vivenciada por
indivíduos e famílias e à reconstrução de relacionamentos
familiares,  comunitários  e  com  o  contexto  social,  ou  a
construção de novas referências, quando for o caso.

II. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi
criada  com  o  objetivo  de  desautorizar  e  impossibilitar  o
exercício  dos  direitos  e  das  liberdades  fundamentais  por
pessoa com deficiência,  visando à sua exclusão social e o
impedimento  que  de  esses  indivíduos  exerçam  a  sua
cidadania.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  CREAS,  terão  direito  ao  atendimento  prioritário  as
pessoas  com  deficiência,  os  idosos  com  idade  igual  ou
superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas
com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido
pela Lei Federal nº 10.048, de 2000.

II.  Podem  utilizar  o  CRAS  as  famílias  e  as  pessoas  em
situação  de  vulnerabilidade  social,  com  renda  superior  a
quatro  salários-mínimos,  ou  seja,  os  indivíduos  que  estão
passando por  dificuldades alimentares no dia  a  dia  e  são
beneficiários de programas sociais federais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação  do  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à
educação,  à  cultura,  ao  esporte,  ao  lazer,  ao  trabalho,  à
cidadania,  à  liberdade,  à  dignidade,  ao  respeito  e  à
convivência familiar e comunitária.

II.  O  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  é  uma
unidade pública  de  apoio  às  pessoas que  sofreram maus
tratos ou algum tipo de violência física, financeira, sexual ou
psicológica. Para prestar esses serviços, o CRAS dispõe de
médicos,  enfermeiros,  fisioterapeutas  e  odontólogos  em
período integral.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para que seus serviços sejam prestados com qualidade, as
ações do Centro de Referência de Assistência Social devem
ser  planejadas  de  forma  completa,  considerando  as
especificidades da população atendida por aquela unidade,
mediante  o  mapeamento  da  ocorrência  das  situações  de
risco e de vulnerabilidade social.

II. Conforme disposto na Lei Federal nº 10.741, de 2003, os
indivíduos  com  idade  superior  a  65  anos  não  podem  ter
acesso aos serviços municipais de assistência social, ainda
que se encontrem em situação de vulnerabilidade social ou
sejam vítimas de algum tipo de violência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  serviços  ofertados  pelos  Centros  de  Referência
Especial izados  de  Assistência  Social  devem  ser
interrompidos  sempre  que  houver  alternância  da  gestão
municipal ou a falta de ao menos dois profissionais do seu
quadro permanente.

II. O conceito de desenho universal, de acordo com o Estatuto
da  Pessoa  com  Deficiência,  refere-se  à  concepção  de
produtos, de ambientes, de programas e de serviços a serem
usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação
ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao Assistente Social assessorar qualquer cidadão
sobre  programas e  políticas  sociais  municipais,  seja  para
resolver questões ou impedimentos burocráticos ou mesmo
para auxiliá-los na melhoria de sua qualidade de vida.

II. De acordo com a Lei Federal nº 8.742, de 1993, as ações e
projetos de assistência social devem promover o respeito à
dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito aos
benefícios  e  aos  serviços  de  qualidade,  bem  como  à
convivência familiar e comunitária.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  acolhimento  institucional  é  uma  medida  provisória  e
repressiva de urgência para expor crianças e adolescentes a
situações de riscos. Esse acolhimento deve ser realizado por
estabelecimentos mantidos pelo governo municipal, como os
abrigos e as casas de passagem.

II.  A  oferta  dos  serviços  no  Centro  de  Referência  de
Assistência Social deve ser planejada e depende de um bom
conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas
necessidades,  potencialidades,  bem como do mapeamento
da ocorrência  das  situações  de  risco  e  de  vulnerabilidade
social e das ofertas já existentes.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Entre  os  serviços  obrigatórios  do  CRAS,  incluem-se  o
fornecimento de orientação sobre os benefícios sociais,  a
realização de cirurgias geriátricas e o fornecimento de apoio
para resolver dificuldades de relacionamento e de cuidados
com os filhos.

II. O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial,
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e
risco  social ,  destinada  à  articulação  dos  serviços
socioassistenciais  no  seu  território  de  abrangência  e  à
p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s ,  p r o g r a m a s  e  p r o j e t o s
socioassistenciais  de  proteção  social  básica  às  famílias
daquela região.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. O objetivo do Centro de Referência de Assistência Social é
estimular  e  ampliar  a  ocorrência  de  graves  situações  de
vulnerabilidade e risco social  nos municípios por  meio do
enfraquecimento  dos  vínculos  familiares  e  comunitários,
além da  ampliação  e  garantia  do  acesso  aos  direitos  de
cidadania.

II.  À luz dos princípios e diretrizes da assistência social,  o
conceito de família compreende um conjunto de indivíduos
que, de alguma forma, compartilham de gostos e interesses
comuns e, portanto, não possuem conflitos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. O acolhimento familiar é uma medida protetiva prevista no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em que uma
criança é designada por um juiz para a realização de trabalho
remunerado em uma obra ou serviço público. Essa medida
pode, também, ser substituída pelo pagamento de multa ou
pela prestação de serviços para a comunidade.

II.  Dada  sua  capilaridade  nos  territórios,  o  Centro  de
Referência  de  Assistência  Social  se  caracteriza  como  a
principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência
Social, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um
grande  número  de  famílias  à  rede  de  proteção  social  de
assistência social.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto  do  Idoso,  é  vedado  aos  indivíduos  com  idade
superior  a  65  anos  o  acesso aos  serviços  municipais  de
assistência à saúde ou a matrícula em cursos ou instituições
de ensino superior.

II.  Todo  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  em
funcionamento  desenvolve,  obrigatoriamente,  a  gestão  da
rede  socioassistencial  de  proteção  social  básica  do  seu
território,  sendo  vetada  a  oferta  do  Programa de  Atenção
Integral à Família – PAIF, independentemente da(s) fonte(s)
de financiamento (se municipal, federal e/ou estadual).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  família,  segundo  a  Política  Nacional  de
Assistência Social,  limita-se àquela configuração composta
exclusivamente  por  um  casal  heterossexual  de  pais  com
laços  de  matrimônio  reconhecidos  por  uma  instituição
religiosa, e seus filhos, unidos por laços consanguíneos.

II.  Para  os  fins  do  Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente,
instituído pela  Lei  Federal  nº  8.069,  de  1990,  considera-se
castigo  físico  a  ação  de  natureza  disciplinar  ou  punitiva
aplicada com o  uso da  força  física  sobre  a  criança ou  o
adolescente que resulte em sofrimento físico (como dores
nos membros) ou lesão (cortes ou ferimentos, por exemplo).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Federal nº 8.742, de 1993, a organização da
assistência social deve basear-se, entre outras diretrizes, na
participação da população na formulação das políticas e no
controle das ações de assistência social em todos os níveis.

II. As instalações dos CREAS devem ser compatíveis com os
serviços  neles  ofertados,  com espaços para  trabalhos  em
grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento
reservado  das  famílias  e  indivíduos,  assegurada  a
acessibilidade  às  pessoas  idosas  e  com  deficiência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 19  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Com base  na  Lei  Federal  nº  8.742,  de  1993,  é  correto
afirmar que um dos princípios que rege a assistência social é
o da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação  de  qualquer  natureza,  garantindo-se
equivalência  às  populações  urbanas  e  rurais.

II. Fatores como a pobreza, a ausência de renda, as condições
precárias  ou  nulas  de  acesso  aos  serviços  públicos  e  a
fragilização de vínculos afetivos caracterizam situações de
vulnerabilidade social que podem levar indivíduos ou famílias
a buscar os serviços do Centro de Referência de Assistência
Social.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  dos  objetivos  da  assistência  social  é  promover  a
vigi lância  socioassistencial ,  que  visa  a  anal isar
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações
e de danos.

II. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa e
com a clara intenção de dificultar a convivência da criança ou
adolescente com o genitor, com os familiares deste ou com
seus  avós  é  uma  atitude  exemplificativa  de  alienação
parental, nos termos da Lei nº 12.318, de 26 de agosto de
2010.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. A falta de documentação por parte do cidadão não impede
a realização do atendimento no CREAS, pois esse serviço é
gratuito para todas as pessoas e a assistência social é um
direito de toda a população brasileira, não sendo necessário
fazer qualquer tipo de pagamento.

II. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
é uma unidade pública estatal de abrangência nacional que
tem como papel  constituir-se  em lócus de  referência,  nos
territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUS
às famílias com renda superior a seis salários-mínimos por
pessoa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente define a prestação
de  serviços  comunitários  como  a  realização  de  tarefas
gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e
outros  estabelecimentos  congêneres,  bem  como  em
programas  comunitários  ou  governamentais.

II. De acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.742, de
1993,  a  assistência  social  deve  atender  ao  princípio  da
universalização  dos  direitos  sociais,  a  fim  de  tornar  o
destinatário da ação assistencial inalcançável pelas demais
políticas públicas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 2 figuras, um triângulo com 30 metros de base
e 60 metros de altura; e um retângulo com 55 metros de
largura e 88 metros de comprimento. Ambas as figuras
possuem 37% das suas áreas pintadas de cinza. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que a soma da
área cinza de ambas as figuras é superior a 2.178 m².

II. Considere três triângulos que medem, respectivamente:
3 cm de base e 9 cm de altura; 4 cm de base e 12 cm de
altura; e 5 cm de base e 16 cm de altura. Cada triângulo é
feito de um material que custa R$ 97,35 por cm². Assim,
dadas essas informações, pode-se considerar que, juntos,
os três triângulos custam mais de R$ 7.487 e menos de R$
7.627.
III. Considere um triângulo com 35 cm de base e 48 cm de
altura; um quadrado com 77 cm de aresta; e um retângulo
com 93 cm de largura e 113 cm de comprimento. Se 35%
da área dessas figuras foi  pintada de vermelho, então a
área total pintada de vermelho é superior a 6.288,5 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Três amigas decidiram dividir o custo de uma viagem de
táxi. A 1ª pagou 20% do valor total da viagem. A 2ª pagou
40% do valor total da viagem. A 3ª pagou R$ 69,60. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
da viagem foi superior a R$ 179.
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II. Uma loja vendeu 47 computadores a R$ 1.317, cada; e 29
celulares a R$ 979, cada. Sobre o valor total dessas vendas,
os  vendedores  receberam 7% de  comissão.  Assim,  dadas
essas informações, é correto afirmar que nessa loja foram
distribuídos mais de R$ 6.297 em comissões pelas vendas
descritas.
III. O produto “G”, cujo preço inicial era de R$ 505, foi vendido
com um desconto de 9%. O produto “K”, cujo preço inicial era
de R$ 2.779, foi vendido com um desconto de 13%. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
arrecadado  com  a  venda  desses  dois  produtos,  já
considerando  os  respectivos  descontos,  foi  inferior  a  R$
2.941.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços da bebida “F” em 3 diferentes estabelecimentos
comerciais são, respectivamente: R$ 2,50, R$ 3,15 e R$ 3,35.
Assim,  dadas essas informações,  é  correto afirmar que o
preço  médio  dessa  bebida,  nos  estabelecimentos
considerados,  é  igual  a  R$  3,05.

II. Uma loja vendeu 187,5 kg de feijão, no mês 1; 191,4 kg, no
mês 2; e 204,7 kg, no mês 3. Assim, dados esses valores, é
correto  afirmar  que a  quantidade média  de  feijão  vendido
nessa loja no período é inferior a 197,88 kg.
III. Um motorista está viajando de carro da cidade M para a
cidade N. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 123,7 km.
No  segundo,  percorreu  334,8  km.  No  terceiro  dia,  ele
percorreu 45,7 km. A partir das informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  esse  motorista  percorreu,  em  média,
149,33 km por dia de viagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 400 aplicado ao longo de 3 meses, a uma
taxa  de  1% ao mês,  a  juros  compostos,  representará,  ao
término do 3º mês, um montante superior a R$ 408,95.

II. Um capital R$ 5.768, investido a juros compostos de 6% ao
mês, durante 7 meses, resultará em um montante superior a
R$ 8.694 e inferior a R$ 8.798.
III. Um capital de R$ 4.790, investido durante 9 meses, a uma
taxa  de  1,70%  ao  mês,  em  regime  de  juros  compostos,
resultará em um montante de valor superior a R$ 5.581 e
inferior a R$ 5.729.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

Condsef/Fenadsef.  Públicado em 23/06/2020 (trecho com
adaptações).

A  existência  de  menos  servidores  significa  menos
atendimento,  menos  assistência  e,  consequentemente,
abandono  social  e  miséria.  O  discurso  que  afirma  que
servidores são onerosos para a nação é oportunista para
retirar direitos da população e destinar recursos a empresas
privadas, que não têm compromisso social e visam o lucro.

No passado, antes da instituição dos concursos públicos, os
cargos eram ocupados por indicações, mas a Constituição
Federal de 1988 instituiu a seleção ampla e universal como
forma de ingresso na Administração Pública. Dessa forma,
todos podem concorrer a vagas em cargos púbicos, através
da  participação  em  concursos  públicos,  que  selecionam,
através de provas, os profissionais mais capacitados.

Atualmente, servidores contribuem com a Previdência, não
têm direito a FGTS e podem ter aposentadoria suspensa a
qualquer momento. A realidade prova que a categoria está
distante do perfil pintado pelos governantes neoliberais.

“O  descaso  com  os  serviços  públicos,  com  as  políticas
públicas e o preconceito com o funcionalismo são brigas
que  enfrentamos  diariamente.  Pregam  o  Estado  Zero
quando  o  Estado  tem  que  ser  máximo.  Hoje  é  um  dia
importante para que a população se envolva na nossa luta e
defenda o patrimônio público”, finaliza Sérgio Ronaldo.

 27  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A Constituição Federal instituiu a seleção ampla e universal
como  forma  de  ingresso  na  Administração  Pública,  de
acordo com o texto.

II.  À  luz  da  Constituição  Federal,  conforme o  texto,  todos
podem concorrer a um cargo público e as provas selecionam
os profissionais mais capacitados, que devem ser valorizados
por isso.
III. O texto traz ao leitor a ideia de que, para Sérgio Ronaldo, as
pessoas pregam o Estado Zero quando o Estado tem que ser
máximo, e que a população deve se envolver na luta e defesa
do patrimônio público.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto, o descaso com os serviços públicos, com as
políticas públicas e o preconceito com o funcionalismo são
brigas cotidianas.

II. O discurso que afirma que servidores são onerosos para a
nação é realista pois preserva direitos da população e destina
recursos  a  empresas  privadas,  como  pode  ser  percebido
através da leitura do texto.
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III. Atualmente, de acordo com as informações do texto, os
servidores contribuem com a Previdência, não têm direito ao
FGTS  e  podem  ter  aposentadoria  suspensa  a  qualquer
momento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 29  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  Uma  das  ideias  defendidas  no  texto  é  a  de  que  a
quantidade de servidores públicos no Brasil tem aumentado
a uma taxa superior à inflação anual.

II. De acordo com o texto, a realidade prova que os servidores
públicos estão distantes do perfil pintado pelos governantes
neoliberais.
III. A ideia principal do texto é a de que o Governo deve rever o
teto de gastos a fim de ampliar o reajuste dos salários dos
servidores públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No passado, antes da instituição dos concursos públicos,
os cargos eram ocupados por indicações, como fica claro
após a leitura do texto.

II. O texto defende a ideia de que os servidores públicos são
aliados  da  população  brasileira  e,  por  isso,  devem  ser
relutantes em elevar os próprios salários, de acordo com o
texto.
III.  A  redução  na  quantidade  de  servidores  causa  menos
atendimento ao público,  menos assistência  à  população e
menos abandono social, conforme o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR v.Audit.: 2965BC889

ASSISTENTE SOCIAL - Página 8 de 8 v.1601/2021

RASCUNHO


