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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ). 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  
dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
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10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 
II - se  = 40º, então  = 40º. 
III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - A gênese do Projeto Ético-Político do Serviço Social, na história da profissão no Brasil, pode ser localizada: 
a) A partir de 1985, com a construção de elementos que o matizaram entre nós, dentre eles, o Código de Ética de 1986.   
b) Na segunda metade da década de 1970 quando a chegada dos princípios e ideias do Movimento de Reconceituação 
deflagrado nos diversos países latino-americanos somada à voga do processo de redemocratização da sociedade 
brasileira formaram o chão histórico para a transição para um Serviço Social renovado, através de um processo de 
ruptura teórica, política (inicialmente mais político-ideológica do que teórico-filosófica) com os quadrantes do 
tradicionalismo que imperavam. 
c) Na década de 1990, onde se explicita a maturidade profissional através de um escopo significativo de centros de 
formação (referimo-nos às pós-graduações) que amplificou a produção de conhecimentos entre os assistentes sociais. 
d) A partir dos anos 2000, quando se repercutem no seio da categoria sob a forma de um neoconservadorismo 
profissional, um conjunto de leis e resoluções atinentes à profissão e ao seu projeto ético-político onde se encontram 
realizados, direta ou indiretamente, valores e compromissos que contornam o projeto. 
 
12 - No âmbito das competências técnico-operativas do assistente social, assinale a alternativa que melhor 
explique o resultado da pesquisa para esse nível: 
a) No nível das competências técnico-operativas, a pesquisa desenvolve a capacidade do assistente social de investigar 
as instituições, seus usuários, as demandas profissionais, os recursos institucionais, as agências financiadoras, o 
orçamento. Permite preparar respostas qualificadas às demandas institucionais, organizacionais ou de movimentos 
sociais, vislumbradas no projeto de intervenção profissional. 
b) Sendo sólida e rigorosa, a pesquisa no âmbito das competências técnico-operativas desenvolve a capacidade de o 
assistente social compreender seu papel profissional no contexto das relações sociais, numa perspectiva da totalidade 
social. 
c) No âmbito das competências técnico-operativas do assistente social, a pesquisa permite que se apreenda a sociedade 
como espaço de contradições, os interesses sociais e econômicos subjacentes aos projetos societários, partidários e 
profissionais. 
d) No nível das competências técnico-operativas, a pesquisa permite indicar os protagonistas da cena política, suas 
articulações e suas alianças que possibilita identificar aliados. Do mesmo modo, permite compreender o significado 
social e político das demandas e respostas profissionais. E não nos permite descuidar do estabelecimento de estratégias 
sociopolíticas e profissionais. 
 
13 - “Sabemos que é da natureza do capitalismo sofrer crises periódicas. Essas, a nosso ver, têm sua raiz nos 
problemas oriundos do processo de acumulação do capital” (TONET, 2009, p. 108). Para a superação das crises, 
medidas são tomadas para seu enfrentamento, e logo, consequências são sentidas no mundo do trabalho. Assim, 
pode-se dizer que, a crise atual do capital, no âmbito específico do trabalho leva: 
I - Uma crescente diminuição do trabalho informal, por causa da introdução de novas tecnologias e da nova 
organização da produção.   
II - A precarização do trabalho, com a erosão de direitos trabalhistas adquiridos ao longo de muitas lutas. 
III - Ao retorno das formas primitivas de trabalho, incluindo até formas escravistas. 
IV - Aumento do desemprego, e com isso, também o aumento do trabalho informal. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
14 - Realizado em 1970, o evento idealizado para ser uma continuidade do histórico "Seminário de Teorização do 
Serviço Social" teve como proposta estudar a "metodologia do serviço social". Como não produziu um 
documento final, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, instituição responsável 
pelo evento, publicou os relatórios de cada grupo separadamente. Esse seminário foi denominado de: 
a) Seminário de Araxá. 
b) Seminário de Teresópolis. 
c) Seminário de Reconceituação do Serviço Social. 
d) Seminário de Sumaré. 
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15 - São deveres do assistente social, de acordo com o Código de Ética Profissional do assistente social (Resolução 
n. 273 de 13 de março de 1993) em suas relações com a Justiça: 
I - Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para depor como 
testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional. 
II - Apresentar à Justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo 
ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos no 
Código de Ética Profissional do assistente social. 
III - Denunciar à Justiça, através de comunicação fundamentada, qualquer forma de exercício irregular da 
Profissão, infrações a princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional e da legislação profissional. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II é correta. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
16 - “Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos 
da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades” é: 
a) Atribuição privativa do assistente social. 
b) Necessidade do assistente social. 
c) Dever do assistente social. 
d) Competência do assistente social. 
 
17 - De acordo com o do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) assinale a alternativa CORRETA sobre a 
segurança social de renda: 
I - A segurança social de renda é de competência do assistente social que atua na política de assistência social. 
II - A segurança social de renda pode ser operada através da concessão de bolsas-auxílios financeiros sob 
determinadas condicionalidades com a presença (ou não) de contrato de compromissos. 
III - A segurança social de renda pode ser operada através da concessão de benefícios continuados nos termos da 
lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social que apresentem vulnerabilidades 
decorrentes do ciclo de vida, e, ou, incapacidade para a vida independente e para o trabalho.  
IV - A segurança social de renda exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia em caráter 
transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV 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. 
 
18 - Assinale a alternativa CORRETA sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI): 
a) O PAEFI de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do Suas, 
compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e 
adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. 
b) O PAEFI integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação 
continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à 
convivência familiar e comunitária. 
c) No PAEFI são executados programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, 
articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. 
d) O PAEFI integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos 
em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas 
públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. 
 
19 - Ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, a Proteção Social de 
assistência social, tem por princípios: 
I - Integração à Seguridade Social. 
II - A segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social. 
III - Territorialização. 
IV - A segurança social de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
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 IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III é correta. 
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20 - O conceito de Seguridade Social instituído pela Constituição Federal de 1988 e o conceito de Seguro Social 
são: 
a) O conceito de seguridade social e o conceito de seguro social são sinônimos, pois ambos indicam a garantia do 
direito à saúde, à previdência social e à assistência social. 
b) O conceito de seguridade social distingue-se do conceito de seguro social. No Brasil, o conceito de seguro social 
mantém-se restrito a previdência social. 
c) Seguridade social e o Seguro social são conceitos distintos. Seguridade Social representa o rol de direitos sociais 
relativos à saúde, à previdência social e à assistência social, enquanto que, seguro social refere-se apenas aos direitos 
relativos ao trabalho dos agentes políticos. 
d) Ambos os conceitos representam os mesmos direitos dos cidadãos. Direitos estes, de caráter universal, não 
contributivo, relativo à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. 
 
21 - O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 elenca os direitos sociais. A partir da redação dada pelas 
emendas Constitucionais n. 26 de 2000 e pela n. 64 de 2010, dois novos direitos sociais integram o rol dos direitos 
sociais previstos pela Constituição. Assinale a alternativa que contemple esses direitos: 
a) Lazer e alimentação.    c) Trabalho e proteção à maternidade e à infância. 
b) Moradia e alimentação.    d) Moradia e Trabalho. 
 
22 - Julgue as alternativas tendo como referência os Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos 
na política de assistência social: 
I - Embora Serviço Social e Psicologia possuam acúmulos teórico-políticos diferentes, o diálogo entre essas 
categorias profissionais aliará reflexão crítica, participação política, compreensão dos aspectos objetivos e 
subjetivos inerentes ao convívio e à formação do indivíduo, da coletividade e das circunstâncias que envolvem as 
diversas situações que se apresentam ao trabalho profissional. 
II - A consolidação do processo coletivo de trabalho de assistentes sociais e psicólogos na política de Assistência 
Social não está desvinculada das lutas pela garantia de um Estado democrático, comprometido com os direitos 
da classe trabalhadora. Isso porque a intervenção profissional não se realiza e nem pode ser tratada como 
responsabilidade individual dos trabalhadores. 
III - Os desafios que se colocam demandam de psicólogos e assistentes sociais uma articulação na defesa do 
SUAS e de todas as políticas sociais, a partir de uma leitura critica da realidade e das demandas sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no que diz respeito à 
implementação da Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS: 
a) Garantir a articulação da Proteção Social Básica (PSB) e da Proteção Social Especial (PSE) com a Coordenação 
Estadual do PBF, estabelecendo, quando for o caso, fluxos de referência e contra referência regionalizados entre o 
CRAS, o CREAS e os serviços de proteção social especial, conforme metas de regionalização definidas no Pacto de 
Aprimoramento da Gestão Estadual. 
b) Implementar estratégias de monitoramento e avaliação, em conjunto com os Estados que permitam o 
acompanhamento da Gestão Integrada. 
c) Mapear a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos, bem como as potencialidades sociais presentes nos 
territórios, definindo estratégias proativas para o desenvolvimento das potencialidades e para a prevenção e o 
enfrentamento das contingências sociais. 
d) Alimentar os sistemas de informação referentes à PSB, à PSE e ao PBF e responder anualmente ao Monitoramento 
SUAS: Censo CRAS e Censo CREAS, responsabilizando-se pela fidedignidade das informações prestadas. 
 
24 - Sobre o Serviço especializado em abordagem social, julgue as afirmativas: 
I - A abrangência do Serviço especializado em abordagem social deve se dar apenas no âmbito municipal. 
II - Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) com a 
participação da família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados, dentre outros aspectos a serem 
acrescidos, de acordo com as necessidades da família. 
III - Deve ser ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de 
abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 
IV - O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços 
socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. 
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 IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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25 - De acordo com Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), assinale a alternativa 
INCORRETA sobe o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: 
a) O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de 
modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o 
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. 
b) O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a 
heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. 
Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI), de modo a 
promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política 
de assistência social. 
c) O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
d) O Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 
desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária.  
 
26 - Numere a Coluna II de acordo com a Coluna I, associando corretamente os Princípios e as Diretrizes da 
Política Nacional do Idoso (Lei n. 8842 de 04 de janeiro de 1994): 

Coluna I COLUNA II 
 
1 - Princípios 
 
 
 
 
 
2 - Diretrizes 
 

(  ) O idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza. 
(    ) Descentralização político-administrativa. 
(    ) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam 
a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 
(    ) 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. 

  
Assinale a alternativa conforme sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) 2, 1, 1, 2. 
b) 1, 2, 1, 1. 
c) 1, 2, 2, 1. 
d) 2, 1, 2, 2. 
 
27 - Para efeitos da Lei n. 8842 de janeiro de 1994 - Política Nacional do Idoso, são considerados idosos: 
a) A pessoa maior de sessenta e cinco anos de idade, salvo casos excepcionais definidos em lei, a pessoa maior de 
sessenta anos de idade. 
b) A pessoa maior de sessenta anos de idade. 
c) A pessoa maior de cinquenta e cinco anos de idade. 
d) A pessoa maior de sessenta e cinco anos de idade. 
 
28 - A colocação em família, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) se faz mediante: 
a) Adoção e guarda. 
b) Guarda, curatela e adoção. 
c) Guarda, tutela e adoção. 
d) A adoção. 
 
29 - Acerca do Conselho Tutelar, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente, vinculado ao executivo municipal e ao Poder Judiciário, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
b) O mandato de conselheiro tutelar é de quatro anos, permitida uma recondução. 
c) Cada Conselho Tutelar é composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local.  
d) Em municípios com menos de cinco mil habitantes, o Conselho Tutelar poderá ser regionalizado na forma de 
consórcio. 
 
30 - Analise as alternativas e assinale apenas as que contenham medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA): 
a) Obrigação de reparar o dano, Liberdade assistida e Inserção em regime de semiliberdade. 
b) Advertência, Colocação em família substituta e Internação. 
c) Prestação de serviços à comunidade, internação em estabelecimento de tratamento a uso de entorpecentes e inserção 
em regime de semiliberdade. 
d) Obrigação de reparar o dano, Colocação em família substituta e Liberdade assistida. 







