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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, 

E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no 

Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

 ASSISTENTE SOCIAL 



Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 

O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1:30) horas, incluído o 

tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 

juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre 

dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo 

Seletivo, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!  



Português 

 

 

01)Em “...um menino doidinho e malcriado...” e “O amor é um anzol” o narrador usa uma figura 

de linguagem para definir o amor que Augusto sente por Moreninha. Essa figura de linguagem é 

denominada: 

a) metonímia 

b) metáfora  

c) hipérbole 

d) elipse 

e) prosopopeia 

 

 

 

02-  Dadas as sentenças: 

1-Neymar é lento. 

2-Neymar fala lento. 

 

Os vocábulos sublinhados nas frases anteriores são classificados, respectivamente, 

como: 

a) adjetivo e verbo 

b) verbo e advérbio 

c) advérbio e verbo 

d) advérbio e adjetivo 

e) adjetivo e advérbio 

 
03 -  Complete as sentenças corretamente: 

I-A porta estava .................fechada. 

II-Marina estava ................chateada. 

III-As coisas estavam ...............escondidas sob o armário. 

 

Temos, respectivamente: 

a) meia – meia - meio 

b) meio –  meio - meio 

c) meia – meio - meia 

d) meio – meia - meia 

e) meia  – meia - meia 

 
04 - Em relação à colocação pronominal: 

1-A menina nunca lhe mandou bilhetes. 

2-Após a apresentação, mande-lhe um abraço. 

3-Viram a ex mandar-lhe uma carta. 

 

a) Somente 1 está correta. 

b) Todas estão corretas. 

c) Somente 2 está correta. 

d) Somente 3 está correta. 

e) Somente 1 e 2 estão corretas. 

 



 

05 - O uso da vírgula está correto em todas as assertivas, exceto em: 

a) A cebola, a salsa e o pimentão são ótimos para preparar uma boa comida. 

b) Olha, Fernanda, você poderia me comprar alguns pães. 

c) Enquanto a professora escrevia, Fábio fazia suas gracinhas. 

d) O bilhete, Rute o trazia no bolso da calça. 

e) A chuva veio tão forte, que destruiu todas as flores do jardim. 

 

 

Matemática 

 

6 - Gustavo pediu ao seu pai um empréstimo de R$ 12.000,00 que seria devolvido em 4 

meses. Se a taxa de juro combinada foi de 2% e a modalidade foi de juro simples, 

quanto Gustavo devolveria? 

(a) R$ 12.240,00. 

(b) R$ 12.346,00. 

(c) R$ 12.678,00. 

(d) R$ 12.960,00. 

(e) R$ 13,124,00. 

 

7 -  Para a construção de um muro 3 pedreiros levaram 25 dias para conclui-lo. Se este 

mesmo muro tivesse sido construído por 5 pedreiro, quantos dias teriam levados para 

construir. (Levar em consideração que o ritmo de trabalho dos pedreiros seria o mesmo) 

(a) 13 dias. 

(b) 14 dias. 

(c) 15 dias. 

(d) 16 dias. 

(e) 20 dias. 

 

8 -  Leonardo começa a trabalhar as 7:30h e para as 11:48h na parte da manhã, na parte 

da tarde começa às 13:30h e para as 18:00h de segundas a sexta-feira. Quantas horas 

Leonardo trabalha na semana? 

(a) 38h. 

(b) 44h. 

(c) 42:30h. 

(d) 46h. 

(e) 53:20h. 

 

9 -  A expressão 12,5𝐿 representa a quantidade de quilômetros que um certo carro pode 

percorrer  com 𝐿 litros de gasolina. Se a capacidade do tanque desse carro é de 48 litros 

e foram gastos  
5

8
  do tanque em uma viagem. Quantos quilômetros teve essa viagem? 

(a) 285,5 km. 

(b) 231,5 km. 

(c) 375 km. 

(d) 412 km. 

(e) 276km. 



 

 

10 -  Em relação aos números racionais temos algumas afirmações a seguir: 

I. Os números racionais só podem ser positivos. 

II. −8 é um número racional . 

III. 0,181818 é um número racional. 

IV. 
3

8
  é um número racional. 

V. 1,99999 = 2 

Dentre as afirmações qual ou quais são verdadeiras 

(a) apenas a I. 

(b) I e a III. 

(c) II, III e V. 

(d) I, III e IV. 

(e) II, III e IV. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. As atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas 

ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e 

diretrizes estabelecidos na LOAS, correspondem a: 

a) Benefício socioassistencial 

b) Programas de Assistência Social. 

c) Projetos de enfrentamento a pobreza. 

d) Serviços socioassistenciais. 

e) Níveis de proteção social. 

 

12. O Código de ética profissional do Serviço social, que afirma a centralidade do 

trabalho na constituição do homem como sujeito das ações éticas e da criação 

dos valores foi aprovado no ano de: 

a) 1947. 

b) 1985. 

c) 1993. 

d) 1986. 

e) 1975. 

 

13. Ao analisar a história do Serviço Social, no que se relaciona ao processo de 

institucionalização da profissão, reconhecida na divisão social do trabalho, 

verificamos alguns marcos regulatórios. Neste sentido analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. O processo de institucionalização da profissão está vinculado à criação 

das grandes instituições assistenciais, estatais, paraestatais ou 

autárquicas, especialmente na década de 50. 

II. Trata-se de um período marcado pelo aprofundamento do modelo 

corporativista de estado e por uma política nitidamente favorável à 

industrialização. 

III. A burguesia industrial adquire supremacia no poder de Estado, aliada aos 

grandes proprietários rurais, e tem de se defrontar com o crescimento do 



proletariado urbano, reforçando seus fluxos populacionais liberados pela 

capitalização da agricultura. 

IV. A criação das grandes instituições assistenciais ocorre num momento em 

que o Serviço Social é ainda um projeto embrionário de intervenção 

social. 

a) Estão corretas I, II e IV. 

b) Estão corretas II e IV. 

c) Estão corretas I e III. 

d) Estão corretas II, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

 

14. As prioridades e metas nacionais serão pactuadas com base nos indicadores 

apurados anualmente, a partir das informações prestadas nos sistemas de 

informações oficiais do MDS e sistemas nacionais de estatística, os quais serão 

norteadores para a  elaboração dos Pactos de Aprimoramento do SUAS. 

Assinale a alternativa que corresponde ao prazo definido pela NOB/SUAS, para 

a pactuação das prioridades e metas nacionais mencionadas acima. 

a) 1 ano. 

b) 2 anos. 

c) 3 anos. 

d) 4 anos. 

e) 6 anos. 

 

15. A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em seu artigo 20, garante o 

benefício de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la 

provida por sua família. 

Com base neste benefício analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Para os efeitos de concessão do benefício, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

II. Para os efeitos de concessão do benefício, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

III. Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de médio prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

IV. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. 

V. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória. 

a) Estão corretas I, IV e V  

b) Estão corretas I, II, IV e V. 



c) Estão corretas I, III, IV e V. 

d) Estão corretas I, III e V. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

16. A LOAS preconiza o acesso aos benefícios eventuais, os quais são provisões 

suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema 

Único de Assistência Social e são prestadas aos cidadãos e às família. Assinale a 

alternativa que não corresponde às provisões do benefício eventual. 

a) Nascimento. 

b) Morte. 

c) Situações de vulnerabilidade temporária. 

d) Calamidade pública. 

e) Situações de emergência. 

 

17. O Estatuto do Idoso foi instituído para regular os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Com base neste, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Garante a reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades 

habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. 

II. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 

transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços 

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 

III. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da 

legislação específica com a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 

para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

IV. Desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, 

para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior 

a 1 (um) salário-mínimo. 

 

a) Estão corretas I, II e IV. 

b) Estão corretas I e IV. 

c) Estão corretas II e III. 

d) Estão corretas I, II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

18. Compreender os desdobramentos presentes nas relações entre o Estado e a 

sociedade no Brasil, sob a ótica do capital, contribuem para elucidar o perfil 

assumido pela questão social e a política social adotada pelos últimos governos. 

Sob esta perspectiva, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.  

I. O juro, expressa a mera existência das condições de trabalho enquanto 

capital, em sua oposição social e sua metamorfose em poderes pessoais frente 

ao trabalho e sobre ele, bem como resume o caráter alienado das condições de 

trabalho em relação à atividade do sujeito. 

II. O capital, ao subordinar toda a sociedade, impõe-se em sua lógica 

quantitativa enquanto riqueza abstrata, que busca incessantemente 

crescimento, aprofunda as desigualdades de toda a natureza e torna 

paradoxalmente invisível as mediações que viabilizam esse processo. 

III. O capital bancário concentrado e centralizado passa a subordinar as 

operações comerciais e industriais de toda a sociedade. 



IV. O predomínio do capital fetiche conduz à banalização da vida humana, à 

descartabilidade e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz das 

novas configurações da questão social na era das finanças. 

V. A subordinação da sociabilidade humana às coisas – ao capital-dinheiro e ao 

capital mercadoria –, retrata, na contemporaneidade, um desenvolvimento 

econômico que se traduz como barbárie social. 

 

a) Estão corretas I, II, III e V. 

b) Estão corretas II, III, IV e V. 

c) Estão corretas II, III e V. 

d) Estão corretas I, II e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

19. A lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS), bem como sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. Com base nesta legislação, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instancias colegiadas do 

SUS, em cada esfera de governo. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e 

normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 

respectivo conselho. 

e) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

 

20. Constitui objetivo da LOAS:  

a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 

b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 

c) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica 

entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não 

contributiva. 

d) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 



e) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

 


