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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três 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 - Com relação à pontuação, assinale a alternativa incorreta: 
a) Em: “Eu, você, nós dois girando/ na vitrola sem parar” (João Gilberto), as vírgulas separam elementos da mesma 
função sintática. 
b) Em: “As mulheres choravam de medo; os homens zombavam de tudo” (J. C. Carvalho), o ponto-e-vírgula foi 
utilizado para marcar uma pausa entre orações de sentidos opostos e tem a mesma função da vírgula.   
c) Em: “A mocinha da caixa, tão loirinha, tão branquinha, tão magrinha, era, entretanto, uma fera” (Fernando Sabino), 
as vírgulas foram utilizadas para separar elementos de valor explicativo. 
d) Em: “Costumava-se dizer, nos anos 70, que “uma brasa, mora” era uma pessoa muito especial, muito esperta”, as 
aspas destacadas na frase foram utilizadas para evidenciar gírias utilizadas nos anos 70. 
 
02 - Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna 1 a 2: 
COLUNA 1    COLUNA 2 
1) O lente    (   ) Preocupação, suspeita. 
2) A lente    (   ) Conjunto de valores. 
3) O moral    (   ) Professor. 
4) A moral    (   ) Ânimo, brio. 
5) O cisma    (   ) Separação. 
6) A cisma    (   ) Instrumento óptico. 
a) 6, 4, 1, 3, 5 e 2. 
b) 5, 4, 1, 3, 6 e 2. 
c) 5, 3, 2, 4, 6 e 1. 
d) 6, 3, 1, 4, 5 e 2. 
 
03 - Com relação à colocação pronominal, assinale a alternativa em que foi utilizada próclise: 
a) Apresento-lhe meus cumprimentos.   
b) Nunca nos encontraremos novamente. 
c) Contaram-me casos estranhíssimos.  
d) Mostrar-lhe-ei meus escritos.   
 
04 - Assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo: 
Preferimos liberdade (1) ____ privilégios. 
Chegamos (2) ____ Salvador (3) ____ meados de janeiro.   
Eu assisti (4) ____ filme e gostei muito. 
a) (1) a, (2) a, (3) em, (4) ao. 
b) (1) do que, (2) em, (3) em, (4) o. 
c) (1) do que, (2) a, (3) em, (4) o. 
d) (1) a, (2) em, (3) em, (4) ao. 
 
05 - Leia atentamente o texto abaixo e assinale alternativa incorreta: 

 
A cavalgada 

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 
O som longínquo vem-se aproximando 
Do galopar de estranha cavalgada. 

 
São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 
E as trompas a soar vão agitando 
O remanso da noite embalsamada... 

 
E o bosque estala, move-se, estremece... 
Da cavalgada o estrépito que aumenta 
Perde-se após no centro da montanha... 

 
E o silêncio outra vez soturno desce...  
E límpida, sem mácula, alvacenta 
A lua a estrada solitária banha... 

 
Raimundo Correia 

 
In: RAMOS, Péricles Eugênio da Silva. Panorama da poesia brasileira. Vol.3, Rio de Janeiro, Ed: Civilização 
Brasileira, 1999.  
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a) Este poema estrutura-se entre o silêncio e o ruído. O silêncio aparece no início e no final do texto, configurando uma 
paisagem melancólica, de “solitária estrada”. Esta imagem aparece em contraponto com o “ruído” provocado pelos 
fidalgos, que “vão agitando/ O remanso da noite embalsamada”. 
b) Em: “Da cavalgada o estrépito que aumenta”, o vocábulo destacado foi utilizado no sentido de “ruído forte, 
estrondo”, caracterizando o barulho provocado pelas cavalgadas dos fidalgos que voltam da guerra.  
c) Em: “E o silêncio outra vez soturno desce.../ E límpida, sem mácula, alvacenta”, as palavras destacadas designam, 
respectivamente, “triste e sombrio; mancha; esbranquiçada”, e servem para caracterizar o retorno da estrada solitária, o 
silêncio que reina no final do texto. 
d) No trecho: “Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando”, os termos destacados funcionam como sinônimos, 
caracterizando o estado dos fidalgos, que passaram contentes pelo bosque. 
 
06 - Leia atentamente as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
a) Em: “Metade dos candidatos à prefeitura não apresentaram qualquer proposta consistente”, o verbo destacado 
poderia ficar tanto no plural quanto no singular, pois as duas formas estão corretas. 
b) Nas frases: “A tarefa foi cumprida com facilidade” e “Nossa! Como a fila está comprida!”, os vocábulos destacados 
são parônimos. 
c) Em: “Embora não estivessem gostando muito, eles participaram da festa”, os verbos destacados são elementos que 
contribuem para a coesão nesta frase.  
d) Em: “Sobrou muitos vestidos na vitrine”, o verbo destacado está corretamente empregado, concordando com o 
sujeito simples “vitrine”.   
 

07 - Uma taça em formato de cone circular reto possui abertura interna de 10 cm de diâmetro, e profundidade 
(altura da taça) de 12 cm. Laerte encheu essa taça, e depois bebeu num só gole, uma quantidade suficiente para 
fazer com que a bebida que restou na mesma, abaixasse 5 cm na sua altura. O volume ingerido por Laerte foi: 
a) menor que 20π cm3. 
b) maior que 20π cm3 e menor que 50π cm3. 
c) maior que 50π cm3 e menor que 80π cm3. 
d) maior que 80π cm3. 
 

 
08 - O triângulo acima possui lados cujas medidas, em cm, são números naturais. Em cada vértice do triângulo 
encontra-se o produto dos lados a ele adjacentes. O perímetro desse triângulo é: 
a) 27 cm. 
b) 26 cm. 
c) 25 cm. 
d) 24 cm. 
 
09 - Em determinado setor de uma indústria de brinquedos, um grupo formado por uma dezena de funcionários 
trabalhando 9 horas por dia durante 7 dias produz 28350 unidades de determinado brinquedo. Considerando-se 
o mesmo ritmo de trabalho, se fosse uma dúzia de funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, a 
produção seria de: 
a) 25800 unidades do mesmo brinquedo. 
b) 23420 unidades do mesmo brinquedo. 
c) 22200 unidades do mesmo brinquedo. 
d) 21600 unidades do mesmo brinquedo. 
 
10 - Um grupo formado por 182 turistas paulistas têm destino a duas praias cariocas: Copacabana e Ipanema. O 
número de turistas que vão para Copacabana é três vezes maior que o número de turistas que vão para as duas 
praias, e o número destes, é o dobro do número de turistas que vão apenas para Ipanema. O número de turistas 
que vão apenas para Copacabana é: 
a) 156. 
b) 104. 
c) 76. 
d) menor que 35. 
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11 - Em agosto de 2011, o governo brasileiro diminuiu de 25% para 20% a quantidade de etanol que deve ser 
misturado à gasolina pura, sendo esta mistura vendida nos postos de combustíveis, denominada gasolina comum. 
Se houver um aumento de 8% no preço da gasolina pura simultaneamente a um aumento de 5% no preço do 
etanol, o aumento no preço do litro da gasolina comum será de: 
a) 5%. 
b) 7,4%. 
c) 8%. 
d) 13%. 
 
12 - O perímetro de um retângulo mede 60 cm. Sabe-se que se esse retângulo pode ser subdividido em 24 
quadrados cuja medida dos lados é igual a 1/4 da medida da largura do retângulo. A área de cada quadrado será 
de: 
a) 3 cm2. 
b) 6 cm2. 
c) 9 cm2. 
d) 12 cm2. 
 

13 - No Brasil Colônia, a Coroa Portuguesa queria colonizar várias extensões de terras e por isso doava lotes a 
famílias que pretendessem se fixar nelas. Através de qual regime ocorreu este fato? 
a) Regime Colonial. 
b) Regime de Sesmarias. 
c) Regime Militar. 
d) Regime Político. 
 
14 - O projeto de elevação da Vila Nova de Castro à categoria de cidade foi aprovado pela Lei nº: 
a) 02, de 02 de Julho de 1.854. 
b) 12, de 18 de Janeiro de 1.894. 
c) 14, de 21 de Janeiro de 1.857. 
d) 73, de 20 de Outubro de 1.938. 
 
15 - Quais eram os habitantes do município de Castro até o século XVIII? 
a) Alemães, Índios e Portugueses. 
b) Americanos, Gês e Japoneses. 
c) Franceses, Ingleses e Tupis. 
d) Gês, Índios e Tupis. 
 
16 - Qual foi a data da instalação da Comarca do município de Castro? 
a) 21 de Dezembro de 1.854. 
b) 21 de Janeiro de 1.857. 
c) 22 de Outubro de 1.938 
d) 24 de Janeiro de 1.779. 
 

17 - O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - é um conjunto de normas do ordenamento jurídico 
brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. De acordo com essa legislação 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil. 
b) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
c) Entende-se por família extensa ou ampliada 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.  
d) A criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos 
e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais é uma das diretrizes da política de atendimento. 
 
18 - De acordo com a Política Nacional do Idoso, compete a área de Justiça: 
I - Promover e defender os direitos da pessoa idosa. 
II - Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso. 
III - Zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para evitar abusos e lesões a seus 
direitos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa III está 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. 
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19 - “A ação da rede socioassistencial de proteção básica e especial deve ser realizada diretamente por 
organizações governamentais ou mediante convênios, ajustes ou parcerias com organizações e entidades de 
assistência social”. (NOB SUAS, 2005).  A relação entre as entidades de assistência social e o SUAS se dá através: 
a) da habilitação à gestão inicial, básica ou plena do SUAS. 
b) do vínculo SUAS. 
c) do aprimoramento de gestão. 
d) da instituição do plano de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de proteção social na rede própria 
e na rede prestadora de serviços. 
 
20 - Tendo como parâmetro a Lei Orgânica da Assistência Social, entende-se por benefícios eventuais: 
a) As provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos 
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública. 
b) Aqueles que compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, 
financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das 
condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua 
organização social. 
c) Provisões continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades 
básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS. 
d) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
 
21 - Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica de 
Assistência Social, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. São entidades de assessoramento 
aquelas que: 
a) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal.  
b) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais e a construção de novos direitos dirigidos ao 
público da política de assistência social. 
c) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação 
de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social. 
d) De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados à 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 
dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.  
 
22 - “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”. (Art. 194 
CF/1988). São princípios da Seguridade Social, conceituados como objetivos desta: 
I - Diversidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
II - Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
III - Igualdade na forma de participação no custeio. 
IV - Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - A profissão de assistente social é regulamentada pela: 
a) Lei nº. 8069 de 13 de julho de 1990. 
b) Lei nº. 8662 de 07 de junho de 1993. 
c) Resolução CFESS 273 de 13 de março de 1993. 
d) Lei nº. 8742 de 07 de dezembro de 1993. 
 
24 - O movimento de Reconceituação do Serviço Social representou um marco decisivo no desencadeamento do 
processo de revisão crítica do Serviço Social. Sobre esse movimento, é CORRETO afirmar: 
a) O Movimento de Reconceituação fortaleceu o Serviço Social de pratica empirista, reiterativa, paliativa e 
burocratizada orientada pela ética liberal burguesa, claramente funcionalista. 
b) O Movimento de Reconceituação emergiu a partir dos anos 1960, quando a profissão assume as inquietações daquele 
momento histórico - expansão do capitalismo mundial e desenvolvimento excludente e subordinado da América Latina 
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- e direciona seus questionamentos através de um amplo movimento de revisão teórico, metodológico, operativo e 
político. 
c) O Movimento de Reconceituação foi um fenômeno tipicamente europeu. 
d) O Movimento de Reconceituação distanciou o Serviço Social do pensamento das Ciências Sociais, deixando de lado 
o que antes era sua fundamentação: as vertentes psicológicas e a vinculação institucional com a Igreja. 
 
25 - Constitui-se princípio fundamental do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, dentre 
outros: 
I - Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 
II - Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças. 
III - Defesa intransigente dos direitos humanos e do arbítrio, e recusa do autoritarismo. 
IV - Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III é incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Acerca dos direitos do assistente social em relação às Instituições Empregadoras, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto no que se refere à 
avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. 
b) Ter livre acesso à população usuária. 
c) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos 
estiverem ferindo os princípios e diretrizes do Código de Ética, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se 
faça necessário. 
d) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao 
pleno exercício das atribuições profissionais. 
 
27 - O atual projeto de formação profissional do assistente social remete, diretamente, a um conjunto de 
conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em Núcleos de Fundamentação constitutivos da Formação 
Profissional. São eles: 
I - Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social. 
II - Núcleo de fundamentos dos instrumentais do trabalho profissional. 
III - Núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da sociedade brasileira. 
IV - Núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Sobre o Projeto ético-político do Serviço Social assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Projeto ético-político do Serviço Social vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova 
ordem social sem exploração/dominação de classe, gênero e etnia. 
b) O Projeto ético-político do Serviço Social afirma a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio 
e de preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto na sociedade quanto no exercício profissional. 
c) O Projeto ético-político do Serviço Social tem a sua dimensão política claramente anunciada. Posiciona-se a favor da 
equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização, ampliação e consolidação da cidadania. 
d) O Projeto ético-político do Serviço Social tem em seu núcleo o reconhecimento da individualidade como valor 
central, daí seu compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
 
29 - Julgue as alternativas abaixo em relação aos espaços sociocupacionais do assistente social: 
I - Nos diferentes espaços sociocupacionais do assistente social apresentam-se elementos simultaneamente 
reprodutores superadores da ordem capitalista. Nestes, vive-se a tensão entre a defesa dos direitos sociais 
universais e a mercantilização e refilantropização do atendimento as necessidades sociais. 
II - Os espaços sociocupacionais do assistente social retratam os processos sociais em curso, onde se apresenta 
regressivos resultados no âmbito da conquista e usufruto de direitos para os trabalhadores, quanto às “novas 
relações” e condições de trabalho prevalente na sociedade brasileira em tempos de profunda alteração na base 
técnica da produção. 
III - Nos diferentes espaços sociocupacionais do assistente social é de suma importância impulsionar pesquisas e 
projetos que favoreçam o conhecimento do modo de vida e trabalho dos segmentos populacionais atendidos. O 
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conhecimento criterioso dos processos sociais e de vivência dos sujeitos atendidos pode alimentar ações 
inovadoras capazes de propiciar o atendimento as efetivas necessidades sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - Sobre o Tema Políticas Sociais no Brasil, assinale a alternativa CORRETA: 
I - Na sociedade brasileira as políticas sociais nascem no contexto da implantação do processo de industrialização 
nos moldes do Estado populista e positivista, atreladas a projetos de expansão econômica. 
II - A Constituição de 1937, a primeira constituição do país a possuir um capítulo referente a ordem econômica e 
social, foi também a pioneira na definição de responsabilidades sociais do Estado, registrando essas novas 
iniciativas governamentais no campo das políticas sociais. 
III - A estruturação das políticas sociais no Brasil foram respostas e formas de enfrentamento da sociedade civil 
organizada e da igreja Católica, em geral, setorializadas e fragmentadas à organização da classe trabalhadora, a 
qual, ao reivindicar melhores condições de vida entra em conflito com os ideais da classe dominante. 
IV - Nos primeiros 30 anos do século XX, devido à ausência de políticas sociais estatais, o período foi marcado 
pela proliferação de organizações corporativas e de auxílio mutuo, fazendo os serviços criados dependerem quase 
que exclusivamente de gestões de cunho privado e filantrópico. 
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. 
 




