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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 e 2

“Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão.
Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do
macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente,
as chances de “ressocialização” do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo
tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de
“reintegração social”, conceito que decididamente preferimos aos de “ressocialização” e “tratamento”. “Tratamento” e
“ressocialização” pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da
velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser
(re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como “boa” e aquele como “mau”. Já o entendimento da
reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no
qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”.
RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da “reintegração social” do sentenciado
(Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que “o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de
comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade
e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”, ele faz uma análise que denota, exceto:
a) Reciprocidade
b) Mutualidade
c) Unilateralidade
d) Correlação
2. O trecho “são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista” remete ao significado de anacrônico, o
qual tem sinônimos corretos na alternativa:
a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
b) Cronológico, arcaico, adequado
c) Imutável, permanente, rudimentar
d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) Vôo – Feiúra – Enjôo
b) Polo – pelo – contrassenso
c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quedas
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Heróico – Assembleia – Jiboia
Heroico – Européia – Jóia
Europeia – Assembleia – Joia
Céu – herói – chapéu
Chapéu – cinquënta – idéia
Ideia – véu – cinquenta
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Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) II, III e V
b) Somente II
c) Somente IV
d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
b) Fazia cinco dias que eu não a via.
c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
7. Qual o valor de t na equação abaixo?
a)
b)
c)
d)

2𝑡 2 = −8𝑡

-4
-3
-2
2

8. Qual o valor de r na matriz abaixo?
det 𝑀
a)
b)
c)
d)

4
6
8
10

4
2

16
=0
𝑟

9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R$ 200,00 de
juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?
a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

I.

II.

O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após
a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia
brasileira;
No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério
utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo
dos 20 países mais ricos do mundo.
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Quanto à essas afirmações:
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação I está incorreta.
11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:
a) Espanha
b) Turquia
c) Bulgária
d) Síria
12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por
volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.
O verdadeiro nome de Aleijadinho era:
a) José Maria Lopes Azevedo
b) Fernando Arruda da Cunha
c) Antônio Francisco Lisboa
d) Cavalcante Lopes de Moraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP), exceto:
a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os
diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no
sistema prisional.
c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos
direitos dessas pessoas.
d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.
14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o
funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?
a) Duas faixas
b) Três faixas
c) Quatro faixas
d) Cinco faixas
15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
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16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
exceto:
a) Fundo de garantia do tempo de serviço.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação
na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. “Nas empresas de mais _____ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
a) 50 empregados
b) 100 empregados
c) 150 empregados
d) 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina
possui _____ unidades prisionais.
Complete a frase com a alternativa correta:
a) 29
b) 30
c) 31
d) 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, “Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e
coletivos”, afirma:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
a)
b)
c)
d)

Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
Todas estão corretas.
Somente a VI está incorreta.
Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.

20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm
funcionamento mínimo de:
a) 6 horas semanais
b) 12 horas semanais
c) 20 horas semanais
d) 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de
enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
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c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde
d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde

técnicos
bucal.
técnicos
bucal.

de
de

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

I.
II.
III.

Os presos maiores de sessenta anos;
Os analfabetos;
Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
23. Quais foram as conquistas mais importantes para a assistência social na trajetória das políticas sociais a partir da
Constituição de 1988?
a) LOAS, PNAS, SUAS.
b) CNSS, LBA, BNH.
c) IAPs, CLT, LDB.
d) CAPs, INPS, PTR.
24. O período de 1930 a 1945 é caracterizado pelo surgimento da profissão de Assistência Social no Brasil sob a
influência:
a) Norte-americano
b) Movimento de Reconceituação
c) Europeia
d) Positivismo
25. A participação da comunidade na formulação de políticas de saúde pode acontecer através de que órgãos?
a) Secretária de Saúde, Fundação Nacional da Saúde
b) Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde
c) Unidade Básica de Saúde, Sistema Único de Saúde
d) Agencia Nacional da Saúde, Ministério da Saúde
26. Qual o
a)
b)
c)
d)

movimento social que se consolidou na 8º Conferência de Saúde em 1986?
Movimento Estudantil
Movimento Sindical
Movimento da Reforma Sanitária
Movimento Popular da Saúde

27. De acordo com código de ética profissional: É dever do assistente social:
a) Praticar e ser conivente com contravenções penais na prestação de serviço profissional.
b) Revelar o atendimento individual realizado com o usuário.
c) Não respeitar as decisões do usuário.
d) Abster-se de discutir em público sobre assunto de interesse exclusivo e reservado da classe.
28. Qual foi o ano do primeiro código de ética do serviço social que introduz a questão da não discriminação como
um de seus princípios fundamentais?
a) 1986
b) 1993
c) 1947
d) 1965
29. Para a Política Nacional de Assistência Social, o conceito de família é:
a) O grupo de pessoas que se acha unido por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade.
b) O grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto (pai, mãe, filhos).
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c) O grupo hierárquico, autoridade patriarcal, com domínio do homem sobre a mulher dos pais sobre os
filhos e dos mais velhos sobre os mais novos. O homem é o chefe da família e a mulher da casa.
d) O grupo em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio, todas as crianças e adolescentes são filhos
desse mesmo pai e dessa mesma mãe.
30. De acordo com o que está estabelecida na PNAS, a assistência social tem a função de:
a) Coordenar a política de desenvolvimento social do Estado.
b) Garantir proteção social básica especial
c) Manter a responsabilidade pelo apoio financeiro aos municípios e entidades de assistência social.
d) Monitorar e avaliar as ações sociais desenvolvidas em todo Estado.
31. Proteção Social é a garantia de inclusão a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade ou
em situação de risco, inserindo os na rede de Proteção Social local. A Proteção Social é hierarquizada em Básica e
Especial.
O sistema que organiza essas ações da assistência social é:
a) CRAS
b) SUAS
c) PNAS
d) CREAS
32. A Seguridade Social é uma política pública que tem como meta a proteção da cidadania e engloba o tripé:
a) CRAS, CREAS, Assistência Social
b) Saúde, Assistência Social, Previdência Social.
c) Assistência Social, LOAS, Previdência Social.
d) Assistência Social, Saúde, Habitação.
33. O movimento que representa uma grande mudança em busca de desvinculação do conservadorismo e das
técnicas importadas do serviço social Norte-Americano denomina-se:
a) Movimento Operário
b) Movimento de Reconceituação
c) Movimento Sindical
d) Movimento da Reforma Sanitária
34. De acordo com o código de ética, o assistente social no seu cotidiano deve ter a postura, mediante as pessoas
portadoras de deficiência e às pessoas da classe menos favorecida, de:
a) Atuar pelo principio da equidade contra discriminação preconceitos assentado no convívio humano sobre
o respeito, dignidade e liberdade.
b) No exercício da sua profissão o assistente social não deve respeitar as posições filosóficas, políticas e
religiosas dos usuários.
c) O assistente social tem que traçar um projeto de atuação e trabalhar individual no atendimento a
comunidade e as pessoas portadoras de deficiência.
d) O assistente social deve atuar sempre sozinho
35. O Beneficio de Prestação Continuada que garante o pagamento de um salário mínimo é destinado a quem?
a) Crianças e Adolescentes
b) Mulheres vítimas de violência doméstica
c) Moradores em situação de rua
d) Idosos com 65 anos ou mais e as pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para vida independente
e para o trabalho.
36. O assistente social atua na perspectiva da garantia de direitos aos usuários atendidos e pode atuar também nos
mais diversos campos da sociedade. Independente da área de atuação, o objeto do serviço social é:
a) O sistema capitalista
b) A questão social
c) As políticas públicas
d) A falta de recursos
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37. Quais foram os instrumentos que deram visibilidade e contribuíram para o crescente aumento da questão social
no mundo?
a) Capitalismo, Revolução Industrial
b) Desemprego, baixos salários
c) Movimentos sociais, longa jornada de trabalho
d) Exploração de mão de obra, Revolução Tecnológica
38. A decisão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS, por intermédio da Secretaria Nacional
de Assistência Social-SNAS e do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, ao elaborar, aprovar e tornar
pública a presente Política Nacional de Assistência Social-PNAS demonstra a intenção de:
a) Construir coletivamente o redesenho desta política, na perspectiva de implementação do SUAS.
b) Garantir uma política inclusiva no âmbito nacional da Assistência Social.
c) Construir individualmente o redesenho desta política, na perspectiva de garantir os direitos pautados no
Sistema Único da Assistência Social-SUAS.
d) Construir uma política de assistência social com o objetivo de garantir de forma integral os direitos do
SUAS.
39. A PNAS é a Política Nacional de Assistência Social que junto com as políticas setoriais visa o enfrentamento dos
mínimos sociais para atender a sociedade e a universalização dos direitos sociais. Quem é o público usuário desta
política?
a) Idosos com 65 anos ou mais
b) Cidadãos e grupos que se encontram em situação de risco.
c) Crianças e adolescentes matriculados na escola
d) Mulheres que trabalham para o sustento da família.
40. Qual é o benefício da Assistência Social que promove a inclusão, pois refere-se ao público “excluído” do sistema
previdenciário?
a) Bolsa-Família/BF
b) Renda Mínima/RM
c) Benefício de Prestação Continuada/BPC
d) Renda Cidadã/RC
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