
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 3 (três) horas 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 30 (trinta) 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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Notícia da mais que amada 
 
1º Rio de Janeiro – Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias 
de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas setters, de pêlo ruivo e 
macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, 
me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda 
adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas. 
2º Quem ama os cães sabe que eles gostam de ser __________. E não se contentam com o afago: querem ouvir 
________. É ________ dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de 
bolo, o biscoito com um pouco de manteiga. São _________ pouco recomendáveis, se sentem mais gente, mais minhas, 
sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã.  3º Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e 
fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o “Dom Casmurro” naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe 
primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando – e geme se não reparto com ela mais um 
bocado.  
4º Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas 
tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem 
que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.  
5º Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me 
recebem como se nada pudesse ter acontecido – e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo 
daquele pêlo macio, os olhos dóceis que me fitam e me cheiram.  
6º Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem – 
cansado corpo de rude caminhar – ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do 
amor de cada dia. 

 
Carlos Heiror Cony. Folha de S. Paulo, 9/1/1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) manuseados – coisas – preciso – guloseimas. 
b) manuzeados – coizas – precizo – gulozeimas. 
c) manuseados – coisas – pressiso – guluseimas. 
d) manuzeados – coizas – pressizo – guluzeimas. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O cronista comenta uma experiência pessoal e afetiva, e transmite a partir do fato sua visão de mundo. 
b) O tema da crônica é a troca de carinho e de amor entre o narrador e as duas cadelas. 
c) O contato do narrador com essas cadelas o ajuda a enfrentar os problemas e faz surgir o que há de melhor nele. 
d) O objetivo dessa crônica é ironizar o amor entre o narrador e os cães. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica assinale a alternativa correta: 
a) As palavras “café e também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “e” e ”em”. 
b) As palavras notícia e círculo são proparoxítonas. 
c) Paroxítonas como recomendáveis e dóceis são acentuadas porque terminam em “i” seguido de “s”. 
d) A palavra “único” é acentuada em razão da mesma regra que se acentua a palavra útil. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) O importante é sentir o calor ruivo daquele pelo macio. = O importante é senti-lo. 
b) Come o biscoito num único bote = come-o num único bote. 
c) Sempre dou razão a Mila e Titi = sempre lhes dou razão. 
d) Quando o sol ilumina a pedra nua = quando o sol ilumina-lhe. 
 
05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) Em “cor de mel” e “conhece de cor” (1º parágrafo) a palavra “cor” são parônimas. 
b) O vocábulo faina (5º parágrafo) poderia ser substituído por “labuta” sem prejuízo algum para o parágrafo. 
c) As palavras rotina (substantivo) e retina (substantivo) são homônimas imperfeitas. 
d) As palavras pedaço e bocado são palavras antônimas. 
 
06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “mão” é: 
a) operação. 
b) charlatão. 
c) benção. 
d) capitão. 
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07 - Na residência de Flávia há uma piscina com 1,8 m de largura, 1,4 m de profundidade e comprimento de 4 m. 
Flávia colocou água nessa piscina, até o limite de 3/4 de sua capacidade máxima, o que corresponde a, 
aproximadamente: 
a) 10 m3 de água. 
b) 100 litros de água. 
c) 750 litros de água. 
d) 7500 litros de água. 
 
08 - Marcondes construiu uma rampa de acesso à garagem de sua residência. Sabe-se que a base dessa rampa 
mede 2,5 m e que, ao subi-la, Marcondes eleva-se 1,5 m em relação à base da rampa. O comprimento dessa 
rampa mede: 
a) menos de 3 m. 
b) mais de 3 m e menos de 3,2 m. 
c) mais de 3,2 m e menos de 3,5 m. 
d) mais de 3,5 m. 
 
09 - Seis comportas de uma usina hidrelétrica, quando abertas por um período 15 minutos, dão vazão a 1890000 
m3 de água. Se fossem 8 comportas, abertas por um período de 10 minutos, a vazão de água seria de: 
a) 1540000 m3. 
b) 1680000 m3. 
c) 1760000 m3. 
d) 1820000 m3. 
 
10 - Carlos estava tomando mate gelado com mais 15 amigos. Ao observarem suas vestimentas e acessórios, 
verificaram que 8 pessoas do grupo usavam boné, 10 usavam óculos escuros e 2 não usavam óculos escuros nem 
boné. O número de pessoas que estavam usando óculos escuros e boné é: 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
11 - Em que década vieram para São Manoel os pioneiros que pretendiam cultivar café ou explorar o comércio 
de secos e molhados no loteamento que vivia seus primeiros dias? 
a) Década de 30. 
b) Década de 40. 
c) Década de 50. 
d) Década de 60. 
 
12 - Inicialmente, no início de sua colonização, quais eram as atividades econômicas predominantes em São 
Manoel do Paraná ? 
a) Agricultura e comércio. 
b) Agropecuária e comércio. 
c) Pecuária e comércio. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
13 - Quando é que “São Manoel” passou a denominar-se: “São Manoel do Paraná”? 
a) 13/09/1.990. 
b) 01/01/1.993. 
c) 01/06/1.995. 
d) 13/09/1.990. 
 
14 - São Manoel do Paraná foi desmembrado de que Município abaixo? 
a) Cianorte. 
b) Indianópolis. 
c) Japurá. 
d) Rondon. 
 
15 - O Código de Ética Profissional do assistente social (Resolução n. 273 de 13 de março de 1993) atribui como 
dever do assistente social das relações com outros profissionais: 
I - Ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados 
éticos contidos no Código de Ética Profissional do assistente social. 
II - Ao realizar crítica pública a colegas e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira subjetiva, mas, 
comprovável, mesmo que esta se de forma de forma sigilosa. 
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III - Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de 
subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de 
representação ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos.                                              
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I é correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
16 - É um dos princípios fundamentais do Código de Ética profissional do assistente social (Resolução n. 273 de 
13 de março de 1993): 
a) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o arbítrio e o autoritarismo e a defesa 
intransigente dos direitos humanos. 
b) Reconhecimento da autonomia como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - emancipação, 
liberdade e plena expansão dos indivíduos sociais. 
c) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 
produzida. 
d) Garantia do singularismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. 
 
17 - São princípios organizativos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 
I - Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e 
territorializada, pela complexidade dos serviços e em parceria com organizações e entidades de assistência social. 
II - Descentralização político-administrativa com competências específicas e comando único federal. 
III - Presença de sistema de regulação social das atividades públicas e privadas de assistência social, exercendo 
fiscalização e controle da adequação e qualidade das ações e das autorizações de funcionamento de organizações 
e d e serviços socioassistenciais. 
IV - Sistema de gestão de famílias e usuários da assistência social por meio, entre outros, do contínuo controle 
social do Estado para com o público alvo das ações de assistência social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV 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. 
 
18 - De acordo com o do Sistema Único de Assistência (SUAS), assinale a alternativa CORRETA sobre a 
segurança de acolhida: 
a) A segurança de acolhida é provida através de ofertas públicas de espaços e serviços para a realização das atenções de 
proteção social básica e especializada.   
b) A segurança de acolhida não supõe a oferta de ações de abordagem em territórios de incidência de situações de risco, 
bem como rede de serviços para oferta de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa 
permanência. 
c) A segurança de acolhida é provida através de ofertas públicas de espaços e serviços para a realização das atenções de 
proteção social básica. 
d) A segurança de acolhida exige a oferta pública da rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação 
profissional para exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em 
sociedade. 
 
19 - Julgue as afirmativas sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC): 
I - A contratação de uma pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação continuada não acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 02 (dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício. 
II - O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 
III - O BPC pode ser acumulado pelo beneficiário com outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
exceto os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 
IV - A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da 
pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 



 5

20 - “Compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 
para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais”.  
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o enunciado acima se refere: 
a) Aos projetos de enfrentamento da pobreza. 
b) Aos serviços de assistência social. 
c) Aos programas de assistência social. 
d) Aos benefícios eventuais de assistência social. 
 
21 - Sobre a pesquisa no âmbito do Serviço Social, analise as afirmativas: 
I - A pesquisa assume um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico que possibilita aliar formação 
com capacitação, condições indispensáveis tanto da intervenção profissional qualificada, quanto à ampliação do 
patrimônio intelectual e bibliográfico da profissão, que vem sendo produzida especialmente, mas não 
exclusivamente, no âmbito da pós-graduação stricto senso. 
II - A pesquisa garante o estatuto de maioridade intelectual para a profissão, pois além de possibilitar aos seus 
protagonistas uma contribuição efetiva às diversas áreas de conhecimento, permite-nos conectarmos (através das 
múltiplas mediações) às demandas da classe trabalhadora – precondição para a construção de novas 
legitimidades profissionais. 
III - A necessidade de atuação sobre a realidade é o que conduz o assistente social ao conhecimento. Como uma 
mediação privilegiada na relação entre conhecimento e realidade, a pesquisa resulta em um conhecimento 
sempre provisório, parcial, histórico (relativo há um tempo e espaço sociocultural e historicamente 
determinado). 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - O projeto de trabalho profissional é um elemento fundamental na relação profissional do assistente social.  
Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA sobre o projeto de trabalho profissional do assistente social: 
a) Para que o projeto de trabalho profissional se torne estratégia de reconhecimento profissional, é necessário que ele 
seja escrito, não pode estar apenas na cabeça do assistente social, a sua materialização é fundamental. É necessário que 
ele possa ser acessado, acompanhado e entendido. 
b) Um projeto de trabalho, para além da formulação técnica e precisa, deve constituir instrumento potente de impacto 
sobre a realidade, e seu produto deve apontar a transformação da realidade. 
c) O projeto de trabalho profissional do assistente social necessita ser um elemento fundamental de reafirmação do 
projeto-ético-político profissional e, portanto, construído para ser um elemento que indique, tanto para a instituição 
como para a população usuária, os compromissos assumidos pela profissão. 
d) O projeto de trabalho profissional do assistente social deve ser o reflexo do compromisso com a emancipação da 
população e da afirmação do papel de controle e tutela das classes subalternas. Assim construído materializa o 
compromisso profissional e tem a possibilidade de lhe conferir substância política.  
 
23 - O I Seminário de Teorização do Serviço Social realizado em março 1967 resultou na publicação pelo 
CBCISS (Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais) de um documento, que entre 
outros temas, trata dos níveis da microatuação e da macroatuação do Serviço Social. O documento produzido 
neste evento é denominado: 
a) Documento de Teresópolis. 
b) Documento de Araxá. 
c) Segundo Código de Ética profissional do assistente social. 
d) Documento de Sumaré. 
 
24 - A interdisciplinaridade é empregada nas diversas áreas de atividade do Assistente Social. Sobre essa prática 
analise as afirmativas: 
I - É o fortalecimento dos poderes dos diversos tipos de profissionais e em suas atividades levando a resultados 
autoritários. 
II - O trabalho acontece de forma isolada, geralmente com a troca e cooperação mínima entre os profissionais. 
III - As relações profissionais e de poder tendem à horizontalidade, as estratégias de ação são comuns e 
estabelece-se uma troca recíproca de conhecimento entre os diferentes profissionais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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25 - Desde os anos 1970, mais precisamente no final daquela década, o Serviço Social brasileiro vem construindo 
um projeto profissional comprometido com: 
a) Os ideais positivistas que reconhecem a liberdade como valor ético central. 
b) Os interesses do capital em detrimento das classes trabalhadoras. 
c) A autonomia, a emancipação e preceitos benemerentes.  
d) Os interesses das classes trabalhadoras. 
 
26 - Numere a Coluna II de acordo com a Coluna I, associando corretamente as atribuições privativas e 
competências do assistente social, tendo por base a Lei de Regulamentação da profissão.  

Coluna I COLUNA II 
 
 
1 - Atribuição Privativa do Assistente Social  
 
 
 
 
 
2 - Competência do Assistente Social 
 

(     ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social. 
(   )  Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social. 
(  ) Elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares.  
(      ) Elaborar, coordenar,  executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil.  

Assinale a alternativa conforme sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) 2, 2, 1, 1.   c) 1, 1, 2, 2. 
b) 1, 1, 2, 1.   d) 2, 1, 2, 2. 
 
27 - São efeitos do modelo neoliberal, implementado no Brasil principalmente a partir de 1990: 
a) Flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da minimalização do Estado e da retração dos 
direitos sociais. 
b) Forte presença do Estado no campo social e retração deste no âmbito econômico.  
c) Reforço da oferta dos serviços a partir do Terceiro Setor, e logo, aumento dos direitos sociais. 
d) Apoio ao domínio das chamadas leis de mercado, do individualismo, da competitividade e do consumismo, 
ampliando os valores da igualdade, da solidariedade, da soberania nacional e de uma democracia participativa. 
 
28 - Tendo como parâmetro o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
b) É proibida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu 
reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 
c) As editoras cuidarão para que as capas das revistas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam 
protegidas com embalagem opaca. 
d) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se 
autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 
 
29 - As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), devem adotar os seguintes princípios:  
I - Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. 
II - Atendimento em grandes grupos, mas, respeitando a individualidade de cada criança e adolescente. 
III - Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. 
IV - Desenvolvimento de atividades que possibilite as crianças e adolescentes acesso a educação infantil e 
educação básica na própria instituição. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entende-se por família extensa ou ampliada: 
a) A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
b) Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por vizinhos, amigos e 
membros da comunidade com os quais a criança ou adolescente mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
c) A instituição de acolhimento institucional, que como família provisória e excepcional, é utilizada como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta. 
d) Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 




