
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSISTENTE SOCIAL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A introdução dos direitos sociais como enunciadores da 

relação entre Estado e sociedade está vinculada a um 
projeto de Estado social, constituindo-se em um novo 
patamar de compreensão dos enfrentamentos da questão 
social, incorporando-se às conquistas dos direitos civis e 
(A) políticos. 
(B) sociais. 
(C) econômicos. 
(D) governamentais. 

 

02. Assinale a alternativa correspondente à diretriz da Política 
Nacional do Idoso. 
(A) O Estado tem o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos de cidadania. 
(B) O processo de envelhecimento deve ser objeto de 

conhecimento e informação para todos. 
(C) Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões 

relativas ao envelhecimento. 
(D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

03. As linhas de ação da política de atendimento, prescritas 
no ECA, artigo 87 
(A) são as políticas sociais básicas. 
(B) é a municipalização do atendimento. 
(C) a criação dos Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacional dos direitos da criança e do adolescente. 
(D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

04. Mediante o SUS–Lei 8.080/90 – igualdade, universalidade 
e direito à informação, constituem-se em 
(A) Princípios. 
(B) Diretrizes. 
(C) Objetivos. 
(D) Metas. 

 

05. “A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice, constitui ________ da LOAS.” 

 Assinale a alternativa que contém os termos que 
preenchem corretamente a lacuna. 
(A) um princípio 
(B) um objetivo 
(C) uma diretriz 
(D) um método 

 

06. “Segundo a NOB/SUAS – a proteção social da Assistência 
Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e 
social e os direitos de cidadania, tem por __________ a 
segurança social de renda.” 

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 
(A) objetivos  
(B) princípios 
(C) garantias 
(D) dever 

 

07. “Os princípios de _________ / _________, caracterizam 
as políticas sociais, regulamentadas pela Constituição 
Federal.” 

 Assinale a alternativa que contém os termos que 
preenchem corretamente as lacunas. 
(A) clientelismo / centralizador 
(B) seletividade / individualista 
(C) universalidade / descentralização 
(D) pluralismo / matricialidade 

 

08. Segundo o Estatuto do Idoso, o atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população constituem-
se em 
(A) uma diretriz. 

(B) um princípio. 
(C) a garantia de prioridades. 
(D) uma organização. 

 
09. “Segundo ____________, a proteção social se ocupa das 

vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades 
e riscos que os cidadãos enfrentam na trajetória de seu 
ciclo de vida.” 

 Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
(A) o Conselho Federal de Assistência Social 
(B) a Lei Orgânica da Assistência Social 
(C) a Constituição Federal, 1988 
(D) o Código de Ética do Serviço Social 

 

10. Do processo de trabalho envolvendo objeto, produto e 
instrumental, Marx extraiu categorias históricas como 
classes sociais, burguesia, proletariado e luta de classes 
para explicar a 
(A) sociedade. 
(B) prática profissional. 
(C) alienação. 
(D) pesquisa científica. 

 

11. O enfoque prioritário dado pelos programas e políticas 
sociais tem possibilitado 
(A) a ampliação da atuação profissional com famílias. 
(B) influenciado nos valores familiares. 
(C) a exclusão das famílias, na participação religiosa. 
(D) todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

12. Mediante ao “acesso à Justiça, à criança e ao 
adolescente” (ECA). – Este é garantido por meio 
(A) da Defensoria Pública 
(B) do Poder Judiciário 
(C) do Ministério Público 
(D) Todas as anteriores. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta quanto à garantia de 
“direito à liberdade”, prescrito no Estatuto do Idoso. 
(A) Participação comunitária. 
(B) Faculdade de ir, vir e estar nos locais públicos. 
(C) Opinião própria, desde que não seja contrária às 

políticas governamentais. 
(D) Prática de esportes. 

 

14.  Mediante a Constituição Federal, a Seguridade 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade destinado a assegurar os direitos 
relativos à 
(A) Educação, à Assistência Social e à Saúde. 
(B) Saúde, à Previdência e à Assistência Social. 
(C) à Assistência Social, à Educação e à Previdência. 
(D) à Previdência e à Saúde. 

 

15. Assinale a alternativa correta mediante os “princípios” da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
(A) Valorização da experiência extraescolar. 
(B) Valorização do profissional qualificado e possuidor do 

título de Mestre. 
(C) Democratização do Ensino Superior. 
(D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

16. Mediante a Constituição Federal – no âmbito da 
Previdência Social, é assegurado aos trabalhadores, a 
equiparação entre 
(A) trabalhadores domésticos e liberais. 
(B) trabalhadores urbanos e rurais. 
(C) trabalhadores diaristas e urbanos. 
(D) trabalhadores rurais e domésticos. 

 

17. As políticas sociais demonstram precipuamente, formas de 
intervenção estatal sobre as manifestações 
(A) do Poder Público. 
(B) da Questão Social. 



(C) da Práxis Social. 
(D) da Sociedade. 

 

18. Discutindo as atribuições privativas do Assistente Social, 
com base na Lei 8.662/93, os profissionais da categoria 
demonstram conhecer a Legislação ao afirmar que, 
somente ao Assistente Social compete 
(A) planejar, organizar e administrar benefícios e serviços 

sociais. 
(B) planejar, organizar e administrar programas e projetos 

em Unidade de Serviço Social. 
(C) realizar estudos socioeconômicos com os usuários 

para fins de benefícios e serviços sociais. 
(D) encaminhar providências e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e à população. 
 

19. As pessoas portadoras de deficiência física têm seus 
direitos garantidos pela Lei 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que estabelece a competência do Poder Público 
para assegurá-los. Na Área de Saúde, cabe aos órgãos 
oficiais viabilizar: 
I. a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 

deficiente grave não internado. 
II. o desenvolvimento de programas especiais de 

proteção aos condutores de veículos.  
III. a promoção de ações preventivas, como as referentes 

ao planejamento familiar, à identificação da gestante 
e do feto de alto risco, às doenças do metabolismo e 
seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de 
outras doenças causadoras de deficiência. 

IV. a garantia de acesso das pessoas portadoras de 
deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e 
privados, mediante convênios com serviços de 
transporte. 

V. a criação de uma rede de serviços especializados em 
reabilitação. 

 

São corretas as afirmações contidas em 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, III e V, apenas. 

 

20. Segundo Marilda Iamamoto, há três elementos 
fundamentais para a ação do Serviço Social na 
contemporaneidade. Assinale a alternativa que contenha 
esses elementos. 
(A) Sujeito, ação e objeto. 
(B) Objeto, conhecimento e trabalho. 
(C) Meta, objetivo e sujeito. 
(D) Pesquisa, diagnóstico e avaliação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Em qual das alternativas abaixo a Concordância Verbal 

está correta? 
(A) Será que um dia nós ainda vamos ter paz? 
(B) A destruição do prédio prejudicaram todos os 

moradores. 
(C) Mais de um abandonaram a prova antes do final. 
(D) Os livros é a minha vida. 

 

22. Aponte a alternativa em que todos os verbos são 
regulares. 
(A) vender / comprar / ser. 
(B) trazer / vir / alugar. 
(C) fazer / cantar / partir 
(D) analisar / apoiar / proceder 

 

23. As aspas têm a função de realçar uma palavra ou texto. 
Observe o enunciado a seguir e identifique o que elas 
representam no contexto. 

 

Hoje o Ricardo, aquele “ gênio”  da computação, conseguiu 
desformatar o HD do computador da empresa. 

(A) Estrangeirismo. 
(B) Citação. 
(C) Ironia. 
(D) Neologismo. 

 

24. Complete as lacunas da frase abaixo com a alternativa 
correta. 

 

“As pessoas morriam ____ míngua, pois estavam ____ 
espera da verba do governo que estava ____ vontade 
para enviá-la.” 
(A) a / a / à 
(B) à / à / à 
(C) a / a / a 
(D) à / a / à 

 

25. Em “Coragem! Novas oportunidades hão de surgir.”, a 
interjeição sublinhada expressa  
(A) alegria. 
(B) animação. 
(C) admiração. 
(D) aplauso. 

 

26. O termo destacado em “O vento trouxe o fogo .” é 
(A) objeto indireto. 
(B) núcleo do sujeito. 
(C) aposto. 
(D) objeto direto. 

 

27.  Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é 
(A) nominal. 
(B) verbal. 
(C) verbo-nominal. 
(D) predicativo do sujeito. 

 

28. Em “Eu não cheguei tarde.”, o termo “tarde” é 
(A) vocativo. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) adjunto adnominal. 

 

29. Aponte a alternativa em que o pronome, sublinhado, esteja 
classificado de maneira incorreta. 
(A) Eles não foram ao cinema. (pessoal reto) 
(B) Não me diga asneiras! (pessoal oblíquo) 
(C) Aquele aviso foi colocado hoje. (pronome possessivo) 
(D) O problema é nosso. (pronome possessivo) 

 

30. No plural os substantivos “caráter, abdômen, cidadão, 
tecelão”, ficam, respectivamente, 
(A) caráteres, abdômens, cidadãos, tecelões. 
(B) carácteres, abdomens, cidadões, tecelãos. 
(C) caracteres, abdômens, cidadãos, tecelãos. 
(D) caracteres, abdomens, cidadãos, tecelões. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Em que ano foi transferido o Governo Português para o 
Brasil? 
(A) 1988 
(B) 1908 
(C) 1808 
(D) 1888 

 

32.  O polo petroquímico de Camaçari localiza-se na Região 
Metropolitana 
(A) de João Pessoa. 
(B) de Salvador. 
(C) do Rio de Janeiro. 
(D) de Natal. 

 

33. Qual é a arte ou técnica de se criar peixes? 
(A) Piscicultura. 
(B) Ovinocultura. 
(C) Agricultura. 
(D) Avicultura. 



34. O imenso território que herdamos de nossos antepassados 
se deve ao trabalho desbravador dos 
(A) Militares. 
(B) Emboabas. 
(C) Pioneiros. 
(D) Bandeirantes. 

 
35. No Brasil, a Região Norte é proporcionalmente a mais 

extensa abrangendo 
(A) 42% do território brasileiro. 
(B) 63% do território brasileiro. 
(C) 75% do território brasileiro. 
(D) 20% do território brasileiro. 

 
36. Considerado herói nacional e reconhecido como Mártir da 

Independência, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro e 
enforcado no dia 
(A) 21 de abril de 1782. 
(B) 21 de abril de 1792. 
(C) 22 de abril de 1791. 
(D) 07 de setembro de 1892. 

 
37. A estação espacial “Mir” concebida para permanecer em 

órbita durante 3 anos, acabou permanecendo por 
(A) 20 anos. 
(B) 12 anos. 
(C) 15 anos. 
(D) 10 anos. 

 
38. O município de Santa Cruz do Sul não é mais o maior 

produtor de tabaco brasileiro, nem possui o maior número 
de famílias produtoras, mas ainda é a principal referência 
em fumicultura no País. Com 4.213 fumicultores, o 
município fica atrás de Venâncio Aires e Canguçu. Em 
volume produtivo (15.334 toneladas), perde também para 
São Lourenço do Sul, ficando na quarta posição do 
ranking. Segundo Romeu Schneider, a situação é 
registrada desde a emancipação de alguns distritos de 
Santa Cruz, como Sinimbu, Vale do Sol, Herveiras e 
Gramado Xavier, de acordo com notícia veiculada pelo 
jornal Gazeta do Sul – reportagem de Michelle Treichel – 
dia 24/04. 

 O Rio Grande do Sul ainda é o maior produtor brasileiro 
de tabaco, com aproximadamente 50% do total nacional. 
Na sequência estão Paraná (14%), Santa Catarina (33%) 
e alguns municípios do Nordeste. O maior volume de 
famílias produtoras do País também está no Estado. 
Segundo a reportagem, atualmente os cinco municípios 
em concentração de fumicultores são:  
(A) Vera Cruz, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Passo do 

Sobrado e Vale Verde. 
(B) Venâncio Aires, Canguçu, Santa Cruz do Sul, São 

Lourenço do Sul e Candelária. 
(C) Boa Vista, Rio Pardo, Monte Belo do Sul, Agudo e 

Lajeado. 
(D) Santa Clara do Sul, Boa Vista do Sul, Vera Cruz, 

Venâncio Aires e Candelária. 
 
39. De acordo com a Lei Orgânica do município de Santa 

Cruz do Sul, mais precisamente em seu artigo 9º, cabe à 
Câmara, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município, dentre outras, 
especialmente sobre:  
I. o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos anuais, bem como abertura de créditos 
suplementares e especiais. 

II. a concessão administrativa de uso de bens 
municipais. 

III. a alienação de bens imóveis. 
IV. os convênios com entidades públicas ou particulares 

e consórcios com outros municípios. 
V. a delimitação do perímetro urbano. 

São corretos os itens contidos em 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e V, apenas. 
(C) IV e V, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V.  

 
40. Consoante a Lei Complementar Nº 296/05 do município de 

Santa Cruz do Sul, o servidor estável só perderá o cargo: 
I. em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II. mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
III. mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma da lei, assegurada a ampla 
defesa. 

IV. quando lhe for aplicada pena privativa de liberdade 
por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever 
para com a Administração Pública. 

V. quando lhe for aplicada pena privativa de liberdade 
por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais 
casos. 

 

São corretos os itens contidos em 
(A) I e IV, apenas. 
(B) II e V, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 
41. Qual combinação de teclas emite um comando para exibir 

a caixa de diálogo Propriedades do Sistema  dentro do 
ambiente Microsoft Windows XP Professional, na sua 
instalação padrão? 
(A) CTRL + Alt + Delete 
(B) Alt + [F4] 
(C) tecla Win + E 
(D) tecla Win + Break/Pause 

 
42. Dentre as diferenças básicas encontradas entre as 

plataformas LINUX e Microsoft Windows podemos citar, 
exceto que, 
(A) no LINUX os comandos são case-sensitive, o que 

significa que ele diferencia letras maiúsculas de 
minúsculas em arquivos e diretórios.  

(B) o recurso multitarefa somente funciona na interface 
gráfica do LINUX. 

(C) no LINUX a conta ROOT não tem restrições de 
acesso ao sistema e pode fazer tudo o que quiser, é 
equivalente ao usuário normal do DOS e Windows. 

(D) no LINUX os diretórios são identificados por uma ( / ). 
 
43. No ambiente LINUX, assinale a alternativa incorreta com 

relação ao X Windows. 
(A) É um sistema gráfico de janelas que roda em uma 

grande faixa de computadores, máquinas gráficas e 
diferentes tipos de máquinas e plataformas Unix. 

(B) O sistema gráfico de janelas X Windows somente 
pode ser executado em máquinas locais. 

(C) O Windows Maker é um gerenciador de janelas 
(Windows Manager). 

(D) Através do comando startx, ou xinit é possível iniciar o 
ambiente gráfico X manualmente. 

 
44. Operando exclusivamente em modo texto, numa 

distribuição LINUX, assinale a alternativa correta em 
relação ao comando de rede WHO. 
(A) Permite acesso a um computador remoto. 
(B) Mostra quem está atualmente conectado no 

computador. 
(C) Mostra detalhes sobre os usuários de um sistema. 
(D) Permite a transferência de arquivos do computador 

remoto ao computador local e vice-versa. 



45. Considerando o uso do Microsoft Windows XP 
Professional, indique a sequência correta para restaurar o 
Registro do Windows a partir de um arquivo de registro 
exportado. 
I. Abrir o Editor de Registro: clicar em Iniciar – Executar, 

digitar Regedit. 
II. Clique no botão Abrir. O Editor do Registro importa o 

arquivo do Registro e o adiciona ao Registro. 
III. No Editor do Registro, selecione Arquivo – Importar. O 

Windows exibe a caixa de diálogo Importar Arquivo do 
Registro, que é uma caixa de diálogo Abrir 
renomeada. 

IV. Selecione o arquivo do Registro a ser importado. 
V. Na lista drop-down Arquivos do Tipo, selecione o item 

Arquivos de Registro ou Arquivos de Ramificação do 
Registro, conforme o caso. 

 

Restaurando o Registro: 
(A) I / III / V / IV / II 
(B) I / III / V / II / IV 
(C) V / IV / III / II / I 
(D) I / II / III / IV / V 

 
46. Segundo a representação gráfica de diversas 

propriedades de dispositivos e funções presentes no 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP Professional, 
na sua instalação padrão, considere a figura abaixo, 
extraída da janela Impressoras e aparelhos de fax. 
Assinale a alternativa que corresponda às propriedades 
das impressoras corretamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A) Fax é a impressora padrão. 
(B) HP Deskjet F4100 series é a impressora padrão. 
(C) HP Deskjet 660C é a impressora padrão. 
(D) HP Deskjet F4100 series é a impressora que está 

compartilhada na rede. 
 
47. Assinale a alternativa que não está corretamente 

relacionada com a função “imprimir para um arquivo em 
disco”, disponível no Sistema Operacional Microsoft 
Windows XP Professional, na sua instalação padrão. 
(A) O arquivo resultante desta impressão-para-arquivo 

deve ser uma cópia fiel do arquivo que será impresso. 
(B) Você pode enviar esse arquivo gerado para outra 

pessoa, que poderá imprimi-lo diretamente para uma 
impressora. A pessoa não precisa do programa que 
criou o arquivo, tampouco se preocupar com detalhes 
de impressão. 

(C) Por padrão, esses arquivos têm a extensão PRN e 
estão armazenados na pasta Meus Documentos. 

(D) Quando você imprime para um arquivo em disco, os 
códigos e os dados que normalmente seriam 
enviados para a impressora são enviados para um 
arquivo em disco. 

 
48. Utilizando-se do Microsoft Windows XP Professional, na 

sua configuração padrão, assinale a alternativa incorreta 
com relação ao termo pool de impressoras. 
(A) Para economizar tempo nos trabalhos de impressão, 

é possível utilizar a caixa de diálogo Detalhes para 
colocar em pool várias impressoras idênticas. 

(B) O pool de impressoras garante que uma impressora 
ligada em rede somente receberá trabalhos de 
impressão de um único computador da rede. 

(C) Em um pool de impressoras, quando enviar um 
trabalho para um nome de impressora, a primeira 
impressora disponível realizará a impressão. 

(D) O pool de impressoras não funcionará a menos que 
as impressoras escolhidas utilizem o mesmo driver. 

 
49. Utilizando-se das novas funcionalidades oferecidas pelo 

Sistema Operacional Microsoft Windows 7, na sua 
instalação padrão, no idioma Português (Brasil), assinale a 
alternativa correta com relação à Lista de Saltos para o 
menu Iniciar e a Barra de Tarefas, com relação às 
afirmações apresentadas nos itens I, II e III. 
I. As Listas de Saltos são listas de itens recentes, como 

arquivos, pastas ou sites, organizados pelo programa 
que o usuário usa para abri-los. 

II. Além de poder abrir os itens recentes usando uma 
Lista de Saltos, o usuário pode também fixar itens 
favoritos em uma Lista de Saltos, para que possa 
acessar facilmente os programas e arquivos que usa 
todos os dias. 

III. Esta funcionalidade não se aplica à versão Windows 
7 Starter. 

 
(A)   Todas as opções são corretas. 
(B)   Existe somente uma opção correta. 
(C)   Existem duas opções corretas. 
(D)   Todas as opções são incorretas. 

 
50. Uma conhecida suíte de aplicativos para escritório muito 

difundida no ambiente Linux é o Br-Office, muito embora 
possa também ser executada em várias outras 
plataformas, inclusive a Microsoft Windows. Ela dispõe de 
editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciador de 
banco de dados, entre outros aplicativos. Associe 
corretamente os aplicativos contidos no Br-Office aos seus 
similares na plataforma Microsoft Office. 
I. Writer 
II. Calc 
III. Impress 

 
(A)   I – Word / II – Excel / III – Outlook 
(B)   I – Word / II – Excel /  III – PowerPoint 
(C)   I – Excel / II – Word /  III – Outlook 
(D)   I – PowerPoint / II – Excel / III – Outlook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




