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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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O Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - O Código de Ética Profissional vem se atualizando ao longo da trajetória profissional dos assistentes sociais. 
Em 1993, após um rico debate com o conjunto da categoria em todo o país, foi aprovada a quinta versão do 
Código de Ética Profissional. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao ano no qual foi aprovado o 
TERCEIRO Código de Ética Profissional da categoria: 
a) 1947 
b) 1965 
c) 1975 
d) 1986 
 
11 - O artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990), prevê que verificada 
a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas sócio educativas. 
Assinale a alternativa abaixo que corresponda a medida de SEMI-LIBERDADE: 
a) Será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. A medida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 
tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
b) Medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da 
entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses e em nenhuma hipótese 
poderá exceder a três anos. 
c) Consiste na 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. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante 
jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a 
freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 
d) Pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de 
atividades externas, independentemente de autorização judicial. Para a aplicação dessa medida são obrigatórias a 
escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 
A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. 
 
12 - “________________, por essência, deve constituir-se dentro de um processo permanente de interação entre 
todos os envolvidos no projeto - os participantes. Nesse sentido, ela envolve o desenvolvimento da capacidade 
crítica dos participantes, o que a torna um momento de desafio e, sobretudo, a compreensão e o desejo para a 
mudança de pensamento e/ou atitude em relação ao objeto que está sendo estudado. Seu resultado tem a 
competência de abrir possibilidades para mudanças na solução de um problema apontada.” (SCHIMANSKI, 
2009). 
Assinale a alternativa que complete corretamente a afirmativa acima, no que se refere a um instrumento de 
pesquisa utilizado pelo Serviço Social: 
a) A Pesquisa etnográfica. 
b) O Estudo de Caso. 
c) A Pesquisa quantitativa. 
d) A Pesquisa-ação. 
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13 - Segundo a concepção de Marilda Iamamoto, podemos considerar o Serviço Social: 
I- Como trabalho especializado, partícipe dos processos de trabalho, inserido na divisão socio-técnica do 
trabalho. 
II- Como trabalho especializado, que possui práticas profissionais consideradas “isoladas”, em “si mesma”. 
III- Como trabalho expresso sob a forma de serviços, que tem produtos, e estes dependem das características 
particulares dos processos de trabalho nos quais se inserem os assistentes sociais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
14 - A população no Estado Democrático de Direito, tem através da participação popular a garantia de 
acompanhar, contribuir e fiscalizar a ação do agente público, visando à efetividade dos direitos fundamentais. 
Esse entendimento no âmbito da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS 
é denominado de: 
a) Vigilância Social. 
b) Avaliação e Monitoramento. 
c) Controle Social. 
d) Fiscalização dos Serviços. 
 
15 - Como conseqüência da expansão das práticas de assistência social, marcadas pelo assistencialismo e de 
caráter fortemente religioso, foi criada em 1936 a Escola de Serviço Social de São Paulo, primeira no Brasil, por 
iniciativa de Maria Kiehl e Albertina Ramos, formadas na Escola de Serviço Social de Bruxelas, dirigida pela 
pioneira na área Adèle de Loneux. Sobre a primeira Escola de Serviço Social no Brasil, é CORRETO afirmar 
que: 
a) O curso tinha caráter de formação técnica e recebia, ainda, forte influência do pensamento neotomista, então 
predominante nos meios cristãos e que embasou as primeiras escolas da área. 
b) O curso de ensino superior, respaldado em valores cristãos, tinha forte influência do pensamento marxista, até então 
predominante na época. 
c) O curso possuía como componente o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que  compreende 
um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos para conhecer o ser social enquanto totalidade 
histórica, fornecendo os componentes fundamentais para a compreensão da sociedade burguesa, em seu movimento 
contraditório. 
d) A primeira Escola de Serviço Social no Brasil compreendia o homem enquanto sujeito histórico que somente 
conhecerá, interpretará e transformará a realidade em conjunto com os outros homens participantes e integrantes de uma 
classe social. 
 
16 - Constituem Princípios da Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994): 
I - A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo 
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 
II - Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 
integração às demais gerações. 
III - O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 
IV - As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o 
urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - A Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994) dispõe competências a órgãos e 
entidades públicos na implementação da política nacional do idoso. No que se refere às competências definidas 
na área de Assistência Social, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação no mercado de trabalho, no 
setor público e privado. 
b) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a 
participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 
c) promover simpósios, seminários e encontros específicos. 
d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social 
do idoso. 
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18 - A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). (PNAS/2004) 
De acordo com a NOB/SUAS, Proteção Social Básica será operada por intermédio de: 
I - Rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provisórias para adultos e idosos, 
garantindo a convivência familiar e comunitária. 
II - Rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos geracionais, intergeracionais, grupos de interesse, 
entre outros. 
III - Benefícios eventuais e Benefícios de Prestação Continuada. 
IV - Serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 
19 - O Serviço Social brasileiro em seus primórdios especialmente a partir dos anos 1940 passou a ser tecnificado 
ao entrar em contato com o Serviço Social norte americano e suas propostas de trabalho foram permeadas pelo 
caráter conservador da teoria social: 
a) positivista 
b) crítica 
c) acrítica 
d) construtivista 
 
20 - A NOB/SUAS no caso da Gestão Municipal de Assistência Social define três níveis de gestão possíveis: 
Inicial, Básica e Plena. Para a habilitação na Gestão Municipal Básica o município precisa atender os seguintes 
requisitos: 
I - Alocar e executar recursos financeiros próprios no Fundo de Assistência Social, como Unidade Orçamentária, 
para as ações de Proteção Social Básica. 
II - Instalar e coordenar o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das ações da assistência social por 
nível de proteção básica e especial, em articulação com o sistema estadual, validado pelo sistema Federal. 
III - Estruturar Centros de Referência de Assistência Social – CRAS de acordo com o porte do município, em 
áreas de maior vulnerabilidade social, para gerenciar e executar ações de proteção básica no território 
referenciado. 
IV - Elaborar e executar a política de recursos humanos, com a implantação de carreira para os servidores 
públicos que atuem na área da assistência social. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
21 - A NOB/SUAS define que a rede socioassistencial se organizará a partir de alguns parâmetros. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponda a um desses parâmetros: 
a) Oferta, de maneira integrada, de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social para cobertura de 
riscos, vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao ciclo de vida e à dignidade humana e à fragilidade das 
famílias. 
b) Caráter contínuo e sistemático, planejado com recursos garantidos em orçamento público, bem como com recursos 
próprios da rede não governamental. 
c) Hierarquização da rede pela complexidade dos serviços e abrangência territorial de sua capacidade face à demanda. 
d) Caráter público de total responsabilidade não governamental que evite paralelismo, fragmentação e dispersão de 
recursos. 
 
22 - Se constitui como a principal estratégia para aprofundar o controle sobre os trabalhadores, fragmentando 
as tarefas, propondo o pagamento por produção, fragmentando a organização social para o trabalho, 
preparando a produção para exclusão do trabalho humano e conseqüentemente maior sujeição dos 
trabalhadores. Visa à racionalização da produção com o intuito de aumentar a produtividade, evitar desperdício 
de tempo, economizar mão de obra e suprir gestos desnecessários e comportamentos supérfluos.  
O texto acima se refere ao modo de organização do trabalho: 
a) Taylorismo 
b) Fordismo 
c) Toyotismo 
d) Reestruturação Produtiva 
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23 - O artigo 194 da Constituição da República Federativa do Brasil - 1988 define competências ao Poder Público 
para a organização da Seguridade Social com base em objetivos. Assinale a alternativa correta que corresponda 
a alguns desses objetivos: 
I - Diversidade da base de financiamento. 
II - Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
III - Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
IV - Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com participação dos 
trabalhadores e do Governo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - Com relação à pesquisa em Serviço Social, é INCORRETO afirmar que: 
a) O critério para escolha entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa é a adequação ao objeto e aos objetivos 
propostos. A escolha é determinada pela natureza dos dados necessários para responder ao problema de pesquisa. 
b) A pesquisa qualitativa privilegia a dimensão subjetiva dos fenômenos (concepções, significados, representações – 
modo de pensar). 
c) As amostras probabilísticas são menos utilizadas em pesquisas quantitativas. 
d) Enquanto a pesquisa quantitativa privilegia dados concretos (que estão visíveis e que, portanto, podem ser 
observados e mensurados), a qualitativa privilegia o mundo dos significados das ações e relações humanas (um lado que 
não é perceptível e que, quase sempre, não permite mensuração). 
 
25 - O Código de Ética do Assistente Social (Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993, com as alterações 
introduzidas pelas resoluções CFESS n.º 290/94 e 293/94) expressa como vedado ao assistente social: 
I - Praticar e ser conivente com condutas anti-éticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços 
profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais. 
II - Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação. 
III - Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, enquanto 
perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 
IV - Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua 
orientação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Para a organização e gestão da assistência social, de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS (Lei n. 8.742 de 07/12/1993), competem aos municípios: 
a) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, excluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 
b) Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios 
estabelecidos pelo Conselho Federal de Serviço Social. 
c) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de 
assistência social. 
d) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 
 
27 - O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei n. 8.069 de 13/07/1990) define que as entidades de 
atendimento a criança e adolescente são responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e 
sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes e devem funcionar em regime de: 
I - orientação e apoio sócio-familiar. 
II - acolhimento institucional. 
III - liberdade assistida, semi-liberdade e internação. 
IV - apoio sócio-educativo em meio aberto. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Assinale a alternativa INCORRETA, quanto às novas tendências da classe trabalhadora na 
contemporaneidade: 
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a) Ocorre a expansão do trabalho feminino que tem sido absorvido pelo capital preferencialmente de forma precarizada, 
desregulamentada e com salários inferiores a dos homens. 
b) Há a exclusão dos “idosos” do mercado de trabalho, com idade próxima aos 40 anos, que acabam sendo excluídos e 
dificilmente conseguem o seu reingresso. 
c) Crescente exclusão dos jovens, que ao atingirem a idade de ingresso no mercado e que, sem perspectiva de emprego, 
acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos desempregados. 
d) Grande redução dos trabalhadores assalariados no “setor de serviços”. 
 
29 - São atribuições privativas do Assistente Social: 
I - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
II - Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas 
de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social. 
III - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social. 
IV - Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - É um documento específico elaborado por assistente social e se traduz na apresentação descritiva e 
interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção desse 
profissional, no seu cotidiano laborativo. Via de regra esse documento deve apresentar o objeto de estudo, os 
sujeitos envolvidos e finalidade à qual se destina, os procedimentos utilizados, um breve histórico, 
desenvolvimento e análise da situação. (CFESS, 2004). 
O enunciado acima se refere ao: 
a) Laudo Social       c) Parecer Social 
b) Relatório Social      d) Estudo Social 







