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1. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa 
portadora de deficiência proporcionando a ela qualificação 
profissional e incorporação no mercado de trabalho é: 
a) Diretriz da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de deficiência. 
b) Objetivo da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de deficiência. 
c) Direito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de deficiência. 
d) Princípio da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de deficiência. 
 

2. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de 
deficiência os seguintes serviços: 
a) Orientação e promoção individual, familiar e social. 
b) O fomento à formação de recursos humanos para 

adequado e eficiente atendimento. 
c) Formação profissional e qualificação para o trabalho. 
d) Escolarização em estabelecimentos de ensino regular 

com a provisão dos apoios necessários, ou em 
estabelecimentos de ensino especial. 

 

3. De acordo com o artigo 6º da Lei Maria da Penha, a 
violência doméstica e familiar contra a mulher constitui 
uma das formas de:  
a) Violação dos direitos da mulher. 
b) Violência psicológica. 
c) Violência física. 
d) Violação dos direitos humanos. 

 

4. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, de penas de: 
a) Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão 

judiciário. 
b) Decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 
c) Cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem 

como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado e multa. 

d) Restrição ou suspensão de visitas. 
 

5. Assinale a alternativa incorreta. São direitos da pessoa 
portadora de transtorno mental:  
a) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
b) Tratamento e inserção na sociedade. 
c) Ser protegida contra qualquer forma de abuso ou 

exploração. 
d) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis. 
 

6. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) terá sede e 
foro no: 
a) Distrito Federal. 
b) Território Nacional. 
c) Território Estadual. 
d) Território Estadual e Federal. 

 
 

7. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos 
não poderão ser realizados sem o consentimento expresso 
do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida 
comunicação aos: 
a) Conselhos profissionais competentes e ao Conselho 

Nacional de Saúde. 
b) Conselhos Municipais e Conselhos de Saúde. 
c) Conselhos da Saúde e Conselho Nacional. 
d) Conselhos Profissionais e Conselho Municipal. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta. Os casos de suspeita ou 
confirmação de maus tratos contra o idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde 
a quaisquer dos seguintes órgãos: 
a) Ministério do Idoso. 
b) Conselho Municipal do Idoso. 
c) Conselho Estadual do Idoso. 
d) Conselho Nacional do Idoso. 

 

9. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o art. 43º 
do Estatuto do Idoso, as medidas de proteção ao idoso são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei 
forem ameaçados ou violados: 
a) Por ação ou omissão da sociedade ou Estado.  
b) Negar por motivo de idade, emprego ou trabalho. 
c) Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 

entidade de atendimento. 
d) Em razão de sua condição pessoal. 

 

10. Conforme o Estatuto do idoso, os serviços especiais de 
prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus 
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão são: 
a) Medidas de proteção ao idoso. 
b) Direitos aos interesses do idoso. 
c) Direitos fundamentais do idoso. 
d) Linhas de ação da política de atendimento. 

 

11. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 
assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis compete ao: 
a) Distrito Federal. 
b) Conselho Nacional do Idoso. 
c) Ministério Público. 
d) LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

12. Dirigir e coordenar Unidade de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação, planejar, organizar e 
administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 
Social são: 
a) Deveres do Assistente Social.  
b) Atribuições privativas do Assistente Social. 
c) Competências do Assistente Social.  
d) Direitos do Assistente Social. 
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13. De acordo com o artigo 10º do Código de Ética Profissional, 
incentivar, sempre que possível, a prática profissional 
interdisciplinar é: 
a) Direito do Assistente Social. 
b) Atribuição do Assistente Social. 
c) Dever do Assistente Social.  
d) Responsabilidade do Assistente Social. 

 

14. Conforme o Código de Ética Profissional constitui direito do 
Assistente Social: 
a) Respeitar a autonomia dos movimentos populares. 
b) Manter o sigilo profissional. 
c) Denunciar ao Conselho Regional às Instituições 

Públicas ou Privadas sem condições dignas de trabalho. 
d) Comparecer à autoridade competente quando 

intimado. 
 

15. O funcionamento das entidades e organizações de 
Assistência Social depende de prévia inscrição no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal. Este artigo pertence a 
(ao): 
a) LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
b) PNAS – Política Nacional de Assistência Social. 
c) SUS – Sistema Único de Saúde. 
d) NOB – Norma Operacional Básica. 

 

16. A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família é um objetivo da(o): 
a) SUS – Sistema Único de Saúde. 
b) CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 
c) NOB- Norma Operacional Básica. 
d) Assistência Social – LOAS. 

 

17. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos, exceto: 
a) A dignidade da pessoa humana. 
b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
c) Prevalência dos direitos humanos. 
d) O pluralismo político. 

 

18. Se o idoso e seus familiares não possuírem condições 
econômicas de prever o seu sustento, impõe-se ao: 
a) Poder Judiciário esse provimento e da LOAS. 
b) SUS – Sistema Único de Saúde. 
c) Conselho Municipal do Idoso. 
d) Poder Público, no âmbito da assistência social. 

 

19. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são: 
a) Poderes da União, independentes e harmônicos entre 

si. 
b) Objetivos fundamentais da República. 
c) Poderes com prioridade para as atividades preventivas. 
d) Poderes de descentralização, com direção única em 

cada esfera do governo. 

20. A ____________ compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social.  
a) Previdência Social. 
b) Lei Orgânica da Assistência Social. 
c) Assistência Social. 
d) Seguridade Social. 

 

21. Assinale a alternativa incorreta. Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa em virtude da lei. 
c) Garantir o desenvolvimento nacional. 
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
 

22. A ________________ é a expressão do processo de 
produção e reprodução da vida social na sociedade 
burguesa, da totalidade histórica concreta.  
a) Questão Social. 
b) Globalização. 
c) Política Social. 
d) Prática.  

 

23. O _____________ é um sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo que tem por função a gestão 
do conteúdo específico da assistência social no campo de 
proteção social brasileira.  
a) NOB. 
b) SUAS. 
c) SUS. 
d) PNAS. 

 

24. Direção da universalidade do sistema através de fixação de 
níveis básicos de cobertura de benefícios, serviços, 
programas, projetos e ações de assistência social de 
provisão partilhada entre os entes federativos; garantia de 
acesso aos direitos socioassistenciais a todos os que deles 
necessitem: articulação de cobertura com as demais 
políticas sociais e econômicas, em especial as de 
Seguridade Social. Estes são princípios organizativos do: 
a) SUAS. 
b) CNAS. 
c) PNAS. 
d) COMAS. 

 

25. Compete aos Ministérios envolvidos na ________________ 
dentro das suas competências, promover a capacitação de 
recursos humanos voltados ao atendimento do idoso.  
a) Política Nacional do Idoso. 
b) Seguridade Social. 
c) Formulação, coordenação de projetos.  
d) Assistência Social. 
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26. O ________________ é unidade pública de atendimento 
especializado da assistência social de abrangência 
municipal ou regional da proteção social especial do 
Sistema Único da Assistência Social(SUAS). Nesses espaços 
são ofertados serviços de proteção a indivíduos e famílias 
vítimas de violência, maus tratos e outras formas de 
violação de diretos: 
a) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS). 
b) Programa de Atenção integral à Família (PAIF). 
c) Benefício de Prestação Continuada (BCP). 
d) Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS). 
 

27. De acordo com o artigo 8º da Lei 8.842 – Política Nacional 
do Idoso, a União, por Intermédio do ministério 
responsável, pela assistência e promoção social, compete: 
a) Repasse parcial ou total de verbas públicas. 
b) Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis 

que receberem dos idosos. 
c) Coordenar as ações relativas à Política Nacional do 

Idoso. 
d) Observar os direitos e as garantias da política do idoso.  

 

28. A _______________ tem por objetivo assegurar os direitos 
sociais do idoso, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
Complete a lacuna com a alternativa correta. 
a) Política Nacional do Idoso. 
b) Normas de Proteção ao Idoso. 
c) Entidade de Atendimento ao Idoso. 
d) Política Social básica de Atendimento ao Idoso. 

 

29. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de 
prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial, 
quando possível à pessoa portadora de deficiência, 
constitui crime punível com reclusão de: 
a) 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
b) 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
c) 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
d) 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

 

30. O Estatuto da Criança e Adolescente define que é dever de 
todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer:  
a) Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. 
b) Tratamento desumano ou violento. 
c) Formas de abuso. 
d) Tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. 
 

31. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o artigo 16º 
do Estatuto da Criança e Adolescente. O direito a liberdade 
compreende os seguintes aspectos: 
a) Opinião e expressão. 
b) Acesso a escola pública e gratuita. 
c) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
d) Participar da vida política, na forma da lei. 

 

32. Ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria dos 
Direitos da Cidadania compete: 
a) Incluir a geriatria como especialidade clínica. 
b) Incentivar a inclusão nos programas educacionais.  
c) Zelar pela aplicação das normas sobre o idoso 

determinando ações para evitar abusos e lesões a seus 
direitos. 

d) Incentivar os movimentos de idosos a desenvolver 
atividades culturais. 

 

33. De acordo com a Lei 8.080/1990, à direção estadual do 
Sistema Único de Saúde compete, exceto: 
a) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e 

executar supletivamente ações e serviços de saúde. 
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Participar da formulação de políticas e da execução de 

ações de saneamento básico. 
d) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 
 

34. Sendo as múltiplas expressões da questão social o objeto 
sobre o qual incide o trabalho profissional, é importante 
reconhecer que um dos aspectos centrais da questão social, 
hoje, é a: 
a) Ampliação do desemprego e a ampliação da 

precarização das relações de trabalho. 
b) Abertura de fronteiras entre as profissões. 
c) Organização e mobilização popular. 
d) Diversificação de demandas do trabalho do assistente 

social. 
 

35. Um horizonte é incorporar a _____________ como 
atividade constitutiva de trabalho profissional, acumulando 
dados sobre as múltiplas expressões da ____________ 
campo em que incide o trabalho do assistente social.  
a) Prática/relação social. 
b) Questão social/prática profissional. 
c) Luta social/prática social. 
d) Pesquisa/questão social. 

 

36. Dentre as palavras abaixo, aponte a sinônima da palavra 
incauto:  
a) Incisivo. 
b) Variável. 
c) Imprudente. 
d) Ufano.  

 

37. A alternativa em que todas as palavras se completam 
corretamente com as letras dos parênteses é: 
a) A_ensão – a_essor. (sc)  
b) _ouriço – en_aqueca. (ch)  
c) Reb_liço – m_lambo. (o)  
d) Conten_ão – repreen_ão. (s)  
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38. Ao analisar as palavras omelete, champanhe, cal e libido, 
verifica-se que: 
a) Todas pertencem ao gênero feminino. 
b) Apenas duas pertencem ao gênero feminino. 
c) Apenas uma pertence ao gênero masculino.  
d) Todas pertencem ao gênero masculino. 

 

39. Após análise das afirmações abaixo, aponte a alternativa 
correta: 

I. O plural de cabra-cega é cabra-cegas.  
II. O plural de coraçãozinho é coraçõezinhos.  

III. O plural de vulcão pode ser vulcãos.  
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

40. Aponte a alternativa em que a correlação entre o adjetivo e 
a locução correspondente está incorreta: 
a) Olho de águia – olho aquilino. 
b) Cheiro de enxofre – cheiro sulfúrico. 
c) Comida sem sabor – comida insípida. 
d) Problema de cabelo – problema cefálico.  

 

41. Aponte a alternativa em que ao menos uma palavra 
destacada está escrita incorretamente: 
a) Após séria discussão, foi escomungado da Igreja.  
b) Ademais, não satisfez os quesitos basilares. 
c) Apesar de estrangeiro, era agiota. 
d) Ser isento ao pagamento foi um privilégio. 

 

42. Aponte a alternativa que possui palavras antônimas: 
a) Fragor – estrondo.  
b) Categórico – taxativo.  
c) Profuso – escasso.  
d) Retalhar – delongar.  

 

43. Indique a alternativa incorreta quanto à concordância 
nominal: 
a) Seguem os balancetes anexo ao relatório.  
b) As três crianças resgatadas não estavam sós. 
c) Deixei aquela torta meio escondida. 
d) Rute disse aos professores: - Muito obrigada! 

 

44. Sobre a oração abaixo, indique a alternativa correta: 
Pedi-lhe um bombom. 
a) O sujeito é indeterminado.  
b) O verbo é de ligação.  
c) “lhe” é predicativo do objeto.  
d) “um bombom” é objeto direto. 

 

45. Assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação: 
a) Completamos dois anos de namoro, segunda-feira. 
b) Meus primos, meus tios, Luísa, Clara, compareceram à 

formatura. 
c) Estudou muito, todavia, desistiu de prestar a prova. 
d) Rio Grande da Serra, 24 de outubro de 2010. 

46. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas dispõe que “se não 
há ataque armado, não há direito de autodefesa". Desta 
forma, dentro da configuração geopolítica no início do 
século XXI, pode-se supor que: 
a) A intenção de Israel em atacar o Irã, devido ao anúncio 

do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de ter 
produzido o primeiro pacote de urânio enriquecido, 
torna-se ilegal de acordo com a Carta das Nações 
Unidas. 

b) A tentativa de ataque nuclear proposto pela Índia ao 
Nepal poderia ocorrer sem que houvesse ataques 
anteriores pelo exército nepalês. 

c) As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia têm 
liberdade em atacar as tropas equatorianas nas áreas 
de fronteira, mesmo que não exista eminente ameaça 
de guerra. 

d) Piratas somalis que sequestraram embarcações no 
Oceano Índico não podem ser atacados pelos navios de 
guerra de nações europeias. 

 

47. A República Popular da Iugoslávia foi criada em 1945, 
abrangendo as seguintes Repúblicas: 
a) Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, 

Macedônia e Montenegro. 
b) Sérvia, Hungria, Polônia, Croácia e Grécia. 
c) Croácia, Macedônia, Bósnia, Eslovênia, Grécia e 

Espanha. 
d) Macedônia, Eslovênia, Bulgária, Polônia e Rússia. 

 

48. O filme “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”, 
sucesso nacional de bilheteria, tem como personagem 
principal o ator: 
a) Tony Ramos. 
b) Cauã Reymond. 
c) Rodrigo Santoro. 
d) Wagner Moura. 

 

49. Um laboratório tem 240.000 cm³ de um remédio oftálmico 
que será diluído em 870 ℓ de água destilada e embalado em 
frascos que comportam 20 mℓ. Quantos desses frascos 
serão necessários para embalar todo esse remédio? 
a) 12.043.500. 
b) 55.500. 
c) 163.500. 
d) 1.393.500. 

 

50. Por quanto tempo tenho que aplicar R$ 4.500,00, para que 
renda R$ 1.743,75, à taxa de 15% ao ano, no regime de 
juros simples? 
a) 2 anos e 10 meses. 
b) 2 anos e 11 meses. 
c) 2 anos e 7 meses. 
d) 2 anos e 9 meses. 

 
 
 
 

 




