
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) Todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Na década de 1930 do século XX marcou-se o início de um novo formato para o Estado brasileiro, e nele, na 
assistência social registra-se a primeira forma de presença da assistência social na burocracia do Estado 
republicano brasileiro. Esse marco da preocupação do Estado em relação à centralização e organização das 
obras assistenciais públicas e privadas se deu com a criação: 
a) Da Legião Brasileira de Assistência Social - LBA. 
b) Do Conselho Nacional de Assistência social - CNAS. 
c) Do Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS. 
d) Do Ministério de Previdência e Assistência Social - MPAS. 
 
12 - No bojo do Movimento de Reconceituação do Serviço Social, com o desenvolvimento do debate e da 
produção intelectual do Serviço Social brasileiro, quais principais vertentes de análise definem-se para a 
profissão? 
I - Vertente Modernizadora. 
II - Vertente inspirada na Fenomenologia. 
III - Vertente Marxista. 
IV - Vertente neoconservadora. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
13 - São princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do assistente social, dentre outros: 
I - Reconhecimento da individualidade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
II - Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 
garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras. 
III - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na 
perspectiva da competência profissional. 
IV - Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
14 - A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93, em seu artigo 4º, estabelece que a Assistência 
Social rege-se, dentre outros, pelo seguinte princípio: 
a) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo. 
b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 
c) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 
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15 - Sobre o ProJovem Adolescente, julgue as afirmativas: 
I - O público-alvo do ProJovem, constitui-se de jovens cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, 
atendidos pela Proteção Social básica, com idades entre 18 e 29 anos, não estendendo-se aos jovens em situação 
de risco pessoal e social, encaminhados pelos serviços de Proteção Social Especial do Suas. 
II - O ProJovem tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes 
à escola e sua permanência no sistema de ensino. Isso é feito por meio do desenvolvimento de atividades que 
estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. 
III - Os jovens atendidos são organizados em grupos, denominados coletivos, compostos por no mínimo 15 e no 
máximo 30 jovens. O coletivo deve ser acompanhado por um orientador social e supervisionado por um 
profissional de nível superior do CRAS. 
IV - Os principais objetivos do ProJovem Adolescente tem é de preparar o jovem para o mercado de trabalho e 
para ocupações alternativas geradoras de renda. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa IV está correta.  
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
16 - O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) articula um conjunto de ações visando à retirada de 
crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a partir 
de 14 anos. As famílias do Peti têm compromissos que devem ser observados. Na área da saúde, são 
compromissos das famílias: 
a) Manter todos os membros da família, em dia com o calendário vacinal. 
b) Para as crianças menores de 07 anos, é exigido o cumprimento do calendário de vacinação e o acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil. 
c) Às gestantes e lactantes cabe o comparecimento às consultas de pré-natal. Quanto à participação nas atividades 
educativas sobre aleitamento materno e cuidados gerais com a alimentação e saúde da criança, embora importante e 
incentivado pela equipe, é facultativo a participação da gestante e lactante. 
d) Para crianças de 07 a 12 anos incompletos, deve ser realizado o acompanhamento do estado nutricional e do 
desenvolvimento de outras ações, conforme calendário mínimo do Ministério da Saúde. 
 
17 - A proteção social de assistência social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de 
cidadania, tem por garantia, dentre outras, a segurança de acolhida. Por segurança de acolhida, de acordo com a 
NOB/SUAS, entende-se que: 
I - A segurança de acolhida exige ações profissionais e sociais para o desenvolvimento de capacidades e 
habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania; e conquista de melhores graus de liberdade, 
respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade. 
II - A segurança de acolhida é provida através de ofertas públicas de espaços e serviços para a realização das 
atenções apenas no nível da proteção social básica. 
III - A segurança de acolhida supõe a oferta de ações de abordagem em territórios de incidências das situações 
de risco, bem como rede de serviços para oferta de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, 
média e longa permanência, através de alojamentos, vagas de albergagem e abrigos. 
IV - A segurança social de acolhida, de competência do assistente social, é operada através concessão de bolsas-
auxílios financeiros sob determinadas condicionalidades presença (ou não) de contrato de compromissos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa III está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no que diz respeito ao Direito à 
Profissionalização e à Proteção no Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
b) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
c) O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre 
outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de 
trabalho. 
d) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às 
cinco horas do dia seguinte; perigoso, insalubre ou penoso; realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; e realizado em horários e locais que não permitam a frequência à 
escola. 
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19 - A assistência social é política pública inserida constitucionalmente no tripé da Seguridade Social. É o 
financiamento da Seguridade Social, a base para o financiamento da política de assistência social, que se dá com: 
I - A participação de toda a sociedade. 
II - Sobre a receita de concursos de prognósticos. 
III - Mediante contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; a receita ou o faturamento; o lucro. 
IV - Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Esse Programa possui três eixos principais, que 
são: 
a) Transferência de renda, Condicionalidades, e Programas complementares.  
b) Gestão descentralizada, Gestão compartilhada por União, estados, Distrito Federal e municípios, e Fiscalização.  
c) Cadastramento, Seleção, e Inclusão. 
d) Benefício Básico, Benefício Variável, e Benefício Variável Vinculado ao Adolescente. 
 
21 - Sobre a avaliação no campo das Políticas Sociais, julgue as afirmativas: 
I - A avaliação é uma categoria de estudo que pode focalizar diferentes aspectos de um programa, política ou 
serviço, como relevância, eficiência, eficácia, efetividade, resultados e impactos. 
II - O objetivo da avaliação é melhorar a qualidade dos processos de implementação ou verificar resultados, 
dando também subsídios ao planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras. 
III - A avaliação consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de gestores e gerentes, do 
desenvolvimento dos programas e das políticas em relação a seus objetivos e metas. 
IV - A avaliação diz respeito ao cumprimento de normas dos procedimentos legais e adequados na administração 
pública, ao cumprimento de metas e à execução de programas e orçamentos. A ela pertence à auditoria e a 
fiscalização. 
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 IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - A partir da aprovação da Constituição Federal de 1988, criam-se mecanismos para o exercício do Controle 
social. Pode-se entender, dentro dessa lógica, como Controle Social: 
a) O controle que o Estado republicano brasileiro passa a exercer sobre os cidadãos, a partir de preceitos constitucionais 
que atribuem direitos e deveres dos cidadãos. 
b) A participação da população na gestão pública que garante aos cidadãos espaços para influir nas políticas públicas, 
além de possibilitar o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização das instituições públicas e organizações não 
governamentais, visando assegurar os interesses da sociedade. 
c) É o controle exercido pelo governo sobre a sociedade. 
d) A participação na gestão pública, a partir da qual os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, 
orientando governos para que adote medidas que realmente atendam aos interesses dos setores privados e, ao mesmo 
tempo, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação. 
 
23 - Analise as afirmativas sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas: 
I - A importância dos conselhos gestores de políticas públicas está no seu papel de fortalecimento da participação 
democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. 
II - Os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação, que permitem estabelecer uma 
sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. 
III - Os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de 
natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. 
Os conselhos são o principal canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo (federal, 
estadual e municipal). 
IV - Os conselhos devem ser compostos por um número par de conselheiros, sendo que, para cada conselheiro 
representante do Estado, haverá um representante da sociedade civil (exemplo: se um conselho tiver 14 
conselheiros, sete serão representantes do Estado e sete representarão a sociedade civil). Mas há exceções à regra 
da paridade dos conselhos, tais como na saúde e na segurança alimentar. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
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b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - As Políticas Sociais a partir dos anos 1990, de acordo com Behring e Boschetti (2009) foram alvo de contra 
reformas do Estado brasileiro que inviabilizaram e/ou dificultaram o sistema de proteção previsto pela 
Constituição vigente. Assim, alguns aspectos da contra reforma da década de 1990 tencionaram a configuração 
de um sistema protetivo com padrões universalistas e redistributivos. Assinale a alternativa que contempla esses 
aspectos: 
a) Privatizações, Comando único e Descentralização. 
b) Privatizações, Programa de Publicização e Separação entre formulação e execução. 
c) Desresposabilização Estatal, Programa Neoliberal e Separação entre formulação e execução. 
d) Transferência de responsabilidades, Programa de Publicização e adoção de medidas neoliberais. 
 
25 - São diretrizes da Política de Saúde, dentre outras: 
I - Centralização, com direção única em cada esfera de governo. 
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III - Execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
IV - Participação da comunidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa IV é correta. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas afirmativas estão corretas. 
 
 

 
 

  
 







