
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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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Um par de botas, meu filho 
 
1º Nosso pai dizia que o rádio só servia para espalhar mentiras e tentava explicar alguma coisa daquela grande 
confusão. Mamãe não gostava de ver papai falando assim. 
2º – Você vai deixar os meninos _________ confusos, Antônio. 
3º – Já é tempo de eles aprenderem alguma coisa de útil, Maria – respondia papai. – E não vai ser na escola que 
aprenderão isto. Aquela Dona Iolanda é uma panaca. 
4º – Panaca, pai? – perguntava Silvinha. 
5º – É, panaca. Panaca é pateta, boba. 
6º Mamãe balançava a cabeça, ______ desconsolada, e ia para a cozinha. Papai não tinha mesmo jeito. E nãoia 
ser depois de velho que ia tomar juízo, dizia ela para as vizinhas, quando elas vinham lhe dar constas das façanhas de 
papai. 
7º Porque agora ele inventara de fazer discursos nos comícios não só em Taguatinga, mas até em Brasília. 
Passava as noites sem dormir, escrevendo em folhas de papel frases complicadas. 
8º – O dinheiro que um homem honesto ganha hoje – dizia papai – não dá pra sustentar uma família com 
decência. 
9º E era verdade. Mamãe voltava da feira reclamando dos preços, há vários meses não comprava roupas para ela 
_________ e era uma pena ........... sempre usando um vestido remendado. 
10 O meu sapato estava furado, e papai não .................. dinheiro para colocar uma meia-sola. Tive de forrar o 
buraco com um pedaço de papelão e quando chovia meu pé ficava gelado como o de um defunto. 
11 – Mas um dia a gente ainda muda este país – dizia papai cheio de esperança. E, virando pra mim, prometia: 
12 – E neste dia, meu filho, eu juro que ................. um par de botas novas. 
 

Luiz Fernando Imediato. O outro lado do paraíso, Editora Comunicação. (adaptado) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, respeitando plenamente as regras de 
concordância nominal: 
a) bastante – meia – mesmo. 
b) bastantes – meio – mesma. 
c) bastante – meio – mesma. 
d) bastantes – meia – mesmo. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas, respeitando as regras 
quanto ao emprego dos pronomes: 
a) vê-la – me dava – te dou. 
b) lhe ver – me dava – te dou. 
c) vê-la – dava me – dou-te. 
d) a ver – dava pra mim – lhe dou. 
 
03 - O texto nos apresenta uma família com problemas quanto à: 
a) moradia, comida e à saúde. 
b) comida, educação e ao vestuário. 
c) transporte, saúde e ao vestuário. 
d) comida, vestuário e à saúde. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao texto e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(   ) O pai e a mãe possuem modos diferentes com relação à educação dos filhos. 
(   ) O pai, segundo o texto, estava ligado a atividades políticas. 
(   ) A mudança do país, segundo o pai deve surgir do povo. 
(   ) O pai critica a escola dos filhos por achar que a professora era babaca. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
 
05 - Não fragmento “não dá pra sustentar uma família com decência. (8º parágrafo), os termos grifados podem 
ser substituídos, sem que haja alteração de sentido por: 
a) defender – autoridade. 
b) administrar – dignidade. 
c) conservar – honradez. 
d) alimentar – decoro. 
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06 - No fragmento “meu pé ficava gelado como o de um defunto” (10º parágrafo). O elemento coesivo grifado 
introduz uma ideia de: 
a) comparação. 
b) explicação. 
c) oposição. 
d) condição. 
 
07 - Um terreno tem o formato de um trapézio e suas dimensões são representadas por 15 metros na parte 
inferior, 10 metros na parte superior e 8 metros na lateral, com essas dimensões e utilizando o terreno por 
completo, posso construir um barracão de: 
a) 100 m2 
b) 500 m2 
c) 200 m2 
d) 150 m2 
 
08 - Ao aplicarmos uma certa quantia em uma determinada instituição financeira, recebemos uma porcentagem 
do depositado como pagamento ou seja de juro. Empreguei R$ 2.000,00 numa dessas instituições por 1 ano, a 
uma taxa de 2% ao mês, o juro que receberei no final do período é: 
a) 400,00 
b) 420,00 
c) 460,00 
d) 480,00 
 
09 - Por cento é uma parte de um todo, o todo representa 100%, e qualquer parte represente menos que isso. A 
porcentagem que representa 100 de 500 é: 
a) 20% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 10%  
 
10 - Sabendo que 1 m3 = 1000 litros. O volume em litros que se pode acomodar em uma caixa em formato de um 
paralelepípedo de 3 metros de comprimento por 200 cm de largura com 20 decímetros de profundidade é: 
a) 120 litros 
b) 12000 litros  
c) 1200 litros 
d) 6000 litros 
 
11 - A densidade demográfica de São Tomé está entre: 
a) 20 e 21 habitantes / km². 
b) 22 e 23 habitantes / km². 
c) 24 e 25 habitantes / km². 
d) 26 e 27 habitantes / km². 
 
12 - Antes de sua emancipação política, as terras onde se localiza o Município de São Tomé, pertenciam a: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Jussara. 
d) Tapejara. 
 
13 - Em que data foi instalado o Município de São Tomé? 
a) 25 de Julho de 1.960. 
b) 25 de Novembro de 1.960. 
c) 05 de Julho de 1.961. 
d) 05 de Novembro de 1.961. 
 
14 - Segundo os dados atualizados do IBGE, a população de nosso município é de: 
a) 5.349 habitantes. 
b) 5.394 habitantes. 
c) 5.439 habitantes. 
d) 5.934 habitantes. 
 
15 - A atual Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) está em vigência em 
nosso país desde: 
a) 2004.   c) 1997. 
b) 1993.   d) 2005. 
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16 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) a assistência social tem por objetivos: a 
Proteção Social, a Vigilância Socioassistencial e a Defesa de Direitos. No âmbito da Proteção Social, se visa à 
garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente na: 
I - Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
II - Habilitação e reabilitação dos idosos e a promoção de sua integração à vida comunitária. 
III - Garantia de 1/2 (meio) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
IV - Amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere aos eixos estruturantes do SUAS: 
a) Precedência da gestão pública da política. 
b) Territorialização. 
c) Centralização político-administrativo. 
d) Participação popular/cidadão usuário. 
 
18 - Assinale a alternativa que contemple alguns dos direitos sociais definidos pela Constituição Federal de 1988: 
I - A justiça; esporte; a cultura. 
II - A educação; a saúde; a alimentação. 
III - O trabalho; a moradia; o lazer. 
IV - A segurança; a previdência social; a proteção à maternidade e à infância. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - “A priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento 
asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência” é:  
a) Um dos princípios da Política Nacional do Idoso. 
b) Uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso. 
c) O objetivo da Política Nacional do Idoso. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a aplicação de Medidas Específicas de Proteção a 
Criança e ao Adolescente. Essas medidas são regidas por alguns princípios definidos no artigo 100 desta mesma 
legislação. Nesse sentido, assinale a alternativa que melhor explique o princípio da intervenção mínima: 
a) Por intervenção mínima entende-se que a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a 
situação de perigo seja conhecida. 
b) Por intervenção mínima entende-se que a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a 
criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. 
c) Por intervenção mínima entende-se que a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e 
instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. 
d) Por intervenção mínima entende-se que a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da 
criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 
pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. 
 
21 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nenhuma criança pode viajar para fora da 
comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. No entanto, o 
ECA assinala que em algumas situações a autorização não será exigida. Essa ausência da exigência se aplica 
quando: 
a) Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma 
região metropolitana. 
b) A criança estiver acompanhada de pessoa maior. 
c) A criança for órfã. 
d) A criança estiver sob cuidados de um parente próximo ou de amigos dos familiares, desde que, possuam idade 
superior a 18 anos de idade. 
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22 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) traz como direito fundamental a este público alvo, o direito à 
Vida e à Saúde. Em relação aos direitos garantidos nesse campo a criança e ao adolescente, julgue as 
afirmativas: 
I - É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 
II - O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos. 
III - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa II é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - “A seguridade social 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”.  
O artigo transcrito acima é parte constante do(a): 
a) Política Nacional de Assistência Social. 
b) Lei da Seguridade Social. 
c) Constituição Federal de 1988. 
d) Sistema Único de Saúde. 
 
24 - Assinale a alternativa CORRETA quanto aos determinantes do surgimento do Serviço Social: 
I - Binômio industrialização versus urbanização. 
II - Transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolismo. 
III - Divisão sócio técnica do trabalho. 
IV - Intervenção do Estado na questão social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - “Consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão assumidos pelo órgão público gestor da 
assistência social para conhecer a presença das forma de vulnerabilidade social da população e do território pelo 
qual é responsável”.  
O enunciado acima se refere a uma das funções públicas da Política de Assistência social. Qual função é essa? 
a) Proteção Social. 
b) Segurança de Acolhida. 
c) Defesa de Direitos. 
d) Vigilância Socioassistencial. 
 
26 - As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a constituir a seguridade social no século 
XX nasceram na Alemanha, no final do século XIX, mais precisamente em 1883, em resposta às greves e pressões 
dos trabalhadores é denominado de: 
a) Modelo Bismarckiano. 
b) Modelo Neoliberal. 
c) Modelo Beverigiano. 
d) Modelo Social Democrático. 
 
27 - Qual dos autores abaixo é o percursor do debate sobre o Serviço Social e a divisão sócio técnica do 
Trabalho: 
a) Balbina Otoni.    c) José Paulo Netto. 
b) Marilda Iamamoto.   d) Martinelli. 
 
28 - O Projeto Ético Político do Serviço Social é: 
a) A legislação que regulamenta a profissão do Serviço Social. 
b) A legislação que define os princípios éticos da profissão, denominado Código de Ética profissional. 
c) Projeto profissional de uma categoria vinculado ao projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem 
social, sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero.  
d) Projeto profissional vinculado aos ideais da classe dominante. 
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29 - Assinale a alternativa CORRETA acerca do período em que ocorreu o Movimento de Reconceituação 
Latino americano: 
a) De 1965 a 1975. 
b) De 1960 a 1980. 
c) De 1988 a 1993. 
d) De 1964 a 1970. 
 
30 - Todo projeto profissional exige o estabelecimento de acordos entre os membros da categoria que envolve 
aspectos imperativos e indicativos. Quais são os aspectos imperativos para a atuação profissional do Serviço 
Social brasileiro: 
I - Registro profissional no órgão competente. 
II - Formação acadêmica em instituições reconhecidas pelo MEC. 
III - Vinculação a teoria crítica. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa II é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

  
 




