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Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 03.  
 

Feliz aniversário 
 

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram 
de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita 
significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora 
de Olaria apareceu de azul-marinho, com enfeite de paetês e 
um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não 
veio por razões óbvias: não queria ver os irmãos. Mas mandara 
sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados — e 
esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não 
precisava de nenhum deles, acompanhada dos três filhos: duas 
meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-
de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo 
terno novo e pela gravata. 

Tendo Zilda — a filha com quem a aniversariante 
morava — disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, 
como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, 
depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, 
aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, 
mantendo sua posição de ultrajada. "Vim para não deixar de 
vir", dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 
duas mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de 
cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram 
de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul-
marinho e com os paetês. 

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a 
babá. O marido viria depois. E como Zilda — a única mulher 
entre os seis irmãos homens e a única que, estava decidido já 
havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante 
— e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada 
os croquetes e sanduíches, ficaram: a nora de Olaria 
empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado; a 
nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se 
com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria; a babá 
ociosa e uniformizada, com a boca aberta. 

E à cabeceira da mesa grande a aniversariante que 
fazia hoje oitenta e nove anos. 

(...) 
Os músculos do rosto da aniversariante não a 

interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela 
estava alegre. Estava era posta á cabeceira. Tratava-se de 
uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca.  

(Clarice Lispector ) 
 
01. O conto de Clarice Lispector apresenta oposições entre: 
a) a alegria das crianças e a tristeza da velha. 
b) o mutismo dos convidados e a prolixidade da aniversariante. 
c) um ritual exterior de festa e as divergências familiares. 
d) a indiferença da mocidade e o sentimentalismo da anciã. 
 
02. A frase dita por um dos convidados: “Vim para não deixar 
de vir.”,poderia ser substituída por: 
a) “Vim, mas vir e não vir não faria diferença para mim.” 
b) “Vim,mas não queria ter vindo.” 
c) “Vim para que todos me vissem.” 
d) “Vim só por causa da aniversariante.” 
 
03.  A responsabilidade de Zilda em promover a festa da 
aniversariante explica-se porque; 
a) ela queria agradar ao marido e à sogra. 
b) atendia decisão da família por ser ela a única filha. 
c) Zilda residia no bairro mais próximo para todos. 
d) atendia a uma exigência antiga feita pela anciã. 
 

04. Todas as alternativas apresentam vocábulos que devem 
ser acentuados graficamente, EXCETO uma.  Assinale-a: 
a) heroi, fieis, omega, dolar. 
b) livido, refem. harem, cancer. 
c) ritmo, gratuito, oriundo, arcaico.  
d) poquer, panico, mausoleu, interim. 
 
05. Temos um período composto por coordenação na 
alternativa: 
a) O homem, que é mortal, tem espírito imortal. 
b) Desejo que sejas feliz. 
c) Não veio porque chovia. 
d) Não quero, não posso, não devo aceitar o cargo. 
 
06.  A única alternativa que deve, obrigatoriamente, apresentar 
crase é: 
a) Vou a pé para casa. 
b) Dei um livro a Catarina. 
c) Aludi aquele fato. 
d) Vou a casa apanhar os documentos. 
 
07.  Assinale o item onde há erro de pontuação. 
a) Dorme meu menino, que o dia já vem raiando. 
b) Ao amanhecer, partiu célere. 
c) Agora, falando sério, eu não queira falar sobre isso.  
d) Sinto que, apesar de tudo, não há outra saída.  
 
08. Ao escrevermos nas lacunas os pronomes o ou lhe, 
conforme a função sintática, teremos a seguinte sequência: 
I- Despede-se o amigo que muito ____ estima. 
II- Eu _____ abracei pelo seu aniversário. 
III- Jamais _____ perdoei por essa injustiça. 
IV- Ela _____ espera para jantar. 
V- Eles _____ amavam como filho. 
A sequência correta é: 
 
a) lhe – lhe – o – o – lhe.  
b) o – lhe – o – lhe – o. 
c) o – o – lhe – o – o.  
d) lhe – o – lhe – o – lhe.  
 
09. Preencha as lacunas com o infinitivo do verbo indicado nos 
parênteses, flexionando-o se necessário. 
I – Não nos deixes ____________ em tentação. (cair)  
II- Os aprovados pareciam não ___________ em si de 
contentes. (caber)  
III- Disse ___________ falsas as suas declarações. (ser) 
IV- Pareces ___________ doente. (estar)  
V- Sabem __________ conselhos, mas não ouvi-los. (dar)  
A sequência correta é: 
 
a) cair – caberem – ser – estares – darem.  
b) cair – caber – serem – estar – dar.  
c) caírem – caberem – ser – estar – darem.  
d) cairmos – caber – ser – estares – dar.  
 
10.  Assinale a oração cujos termos sintáticos estão dispostos 
na ordem direta das palavras: 
a) As suas palmas mais novas abria o ouricuri. 
b) O ouricuri abria mais novas as suas palmas. 
c) O ouricuri as suas palmas mais novas abriam. 
d) O ouricuri abria as suas palmas mais novas.    
 
11. Assinale a colocação do pronome átono, correta como as 
demais, porém hoje menos usada:  
a) Você há de me ajudar. 
b) Você me há de ajudar. 
c) Você há-me de ajudar.  
d) Você há de ajudar-me.  
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12. Marque a alternativa correta quanto à concordância 
nominal: 
I- Comprei uma bolsa amarelo-clara. 
II- Seus olhos eram verdes-claros. 
III- As jaquetas dos uniformes eram verde-claras. 
IV- Pintou as paredes do quarto de azul-marinho. 
V- As calças dos soldados eram verde-oliva. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Estão corretas I, III, IV e V. 
c) Estão corretas II, III, IV e V. 
d) Apenas I esta correta.  
 
13. A única alternativa que contém erro de concordância verbal 
é: 
a) Precisam-se estadistas. 
b) Assistiu-se a cenas inesquecíveis. 
c) Essas são questões a que se deve responder. 
d) Fez-se cerca de cem anúncios.  
 
14. Escreva nos parênteses se as palavras UM, UMA e UNS 
aparecem como Artigo Indefinido, Pronome Indefinido ou 
Numeral. 
I- Era uma vez um rei muito generoso. (________________)  
II- Esse rei tinha uma filha chamada Cinderela. 
(______________)  
III- Um dia, ainda te contarei o final da história. 
(_____________) 
IV- Deus é um só. (_________) 
V- Enquanto uns choram, outros riem. (_________) 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
 
a) artigos indefinidos – pronome indefinido – numeral – numeral 

– numeral. 
b) pronomes indefinidos – pronome indefinido – numeral – 

numeral – pronome indefinido. 
c) numerais – artigo indefinido – artigo indefinido – pronome 

indefinido – numeral.  
d) artigos indefinidos – artigo indefinido – artigo indefinido – 

numeral – pronome indefinido.   
 
15. Escrita no plural a frase a seguir ficará da seguinte forma: 
“Ele propôs uma ação civil contra a ex-mulher.”  
a) Eles propuseram ações cíveis contra as ex-mulheres. 
b) Eles propuseram ações cívils contra as ex-mulheres. 
c) Eles proporam ações civis contra as ex-mulheres. 
d) Eles propuzeram ações civis contra as ex-mulheres.  
     
16. No feminino a frase a seguir ficará corretamente escrita na 
alternativa: “Ele era um jovem hebreu.” 
a) Ela era uma jovem hebreia. 
b) Ela era jovem hebreu. 
c) Ela era jovem hebreua. 
d) Ela era uma jovem hebrona.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A igreja católica teve particular importância na estruturação 
do perfil da emergente profissão de assistente social no país, 
responsável pelo ideário, pelos conteúdos e pelos processos 
de formação dos primeiros assistentes sociais. Portanto em 
que ano e em que instituição se criou a primeira escola de 
Serviço Social no Brasil? 
a) 1932- Universidade Católica de São Paulo. 
b) 1934 – PUC em São Paulo. 
c) 1936- PUC em São Paulo. 
d) 1938- Universidade Católica de São Paulo. 
 
18. O primeiro Código de ética profissional dos assistentes 
sociais foi aprovado em Assembléia Geral da Associação 

Brasileira de Assistentes Sociais em 29 de setembro de que 
ano? 
a) 1947 
b) 1942 
c) 1945 
d) 1946 
 
19. Dentre os conjuntos de saberes presentes na trajetória 
histórica do Serviço Social enquanto categoria profissional 
estão: 
a) positivismo, neoliberalismo. 
b) neoliberalismo, ideologia. 
c) positivismo e movimento histórico dialético. 
d) movimento histórico dialético, ideologia. 
 
20. Responda sobre Movimento de Reconceituação 
 
I-  Aproximação da teoria critico- dialética. 
II- Critica ao conservadorismo. 
III- Busca de ruptura do compromisso social historicamente 
estabelecido com os interesses da ordem burguesa. 
Estão incorretas: 
a) I e II. 
b) Somente a III. 
c) Todas alternativas incorretas. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
21. Responda V ou F, para verdadeiro ou falso em relação a 
compreensão do significado social da profissão na divisão 
sócio técnica do trabalho; 
(   ) No processo de produção e reprodução das relações 
sociais. 
(   ) Nos diferentes projetos societários em disputa. 
(  ) No direcionamento das ações profissionais na perspectiva 
dos setores e classes subalternos. 
a) F, V, V 
b) F, F, V 
c) F, F, F 
d) V, V, V 
 
22. O materialismo histórico dialético é uma concepção da 
historia onde se leva em conta a produção material e os meios 
de produção junto com luta de classes, formando assim os 
elementos de compreensão do materialismo, portanto quais 
são os dois elementos para se compreender o materialismo 
histórico dialético do Serviço Social. 
a) Infraestrutura e superestrutura. 
b) Infraestrutura e classes. 
c) Superestrutura e classes. 
d) Classes e instituições. 
 
23. O Movimento de reconceituação aconteceram 
respectivamente em: 
a) Araxá, Teresópolis, Alto da Boa Vista, Sumaré e Belo 

Horizonte. 
b) Araxá, Alto da Boa Vista, Teresópolis, Sumaré e Belo 

Horizonte. 
c) Araxá, Teresópolis, Sumaré, Alto da Boa Vista e Belo 

Horizonte. 
d) Alto da Boa Vista, Araxá, Teresópolis, Sumaré e Belo 

Horizonte. 
 
24. Qual destes encontros no Movimento de Reconceituação 
que se discutiu a cientificidade do Serviço Social no âmbito das 
ciências sociais, produzindo um debate sobre a questão da 
fenomenologia que remete a subjetividade. 
a) Teresópolis. 
b) Sumaré. 
c) Alto da Boa Vista. 
d) Araxá. 
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25. Qual destes encontros  foi realizado em novembro de 1984 
no Colégio Coração de Jesus, com o objetivo de aproximar a 
pratica atual e a proposta conceitual, na busca de um 
pensamento na qual as reflexões possibilitassem a 
transformação. 
a) Teresópolis. 
b) Sumaré. 
c) Alto da Boa Vista. 
d) Araxá. 
 
26. A Razão Moderna ela se constitui de duas teorias, uma 
denominada funcionalista, voltados aos interesses da 
burguesia e a outra que compreendia a totalidade do mundo e 
suas relações. Quais teorias respectivamente são estas: 
a) Comte e Marx. 
b) Weber e Marx. 
c) Comte e Weber. 
d) Durkein e Marx. 
 
27. O Estado propõe o mínimo repassando para o 
______________o máximo, transferindo suas 
responsabilidades para as ________________, em troca de 
isenção de impostos. Nesta conjuntura o assistente social 
trabalha em _______________,  programas, e assessorias. 
 
Preeencha as lacunas: 
 
a) Proletário, empresas, projetos. 
b) Capital, Ong’s, projetos. 
c) Ong’s, capital, empresas. 
d) Proletário, Ong’s, empresas. 
 
28. Para Betinho (2008) a análise de conjuntura deve 
acontecer durante cinco momentos: acontecimentos, cenários, 
atores, ______________, articulação. 
 
a) transformação. 
b) representação. 
c) relações sociais. 
d) relações de forças. 
 
29. Embora existam desde muitos séculos, os Movimentos 
sociais, mereceram uma atenção dos cientistas sociais, onde 
compreendiam quase exclusivamente a organização do 
proletariado industrial, isto é, os sindicatos. Vários sociólogos 
intentaram conceituar os movimentos sociais. Sendo assim, 
nós enquanto profissionais assistentes sociais sabemos que 
um dos pontos principais e elemento constitutivo dos 
movimentos sociais é: 
a) contestação.  
b) promoção. 
c) conflito. 
d) ameaça. 
 
30. Responda V para verdadeiro ou F para falso em relação a 
Movimentos Sociais: 
(   ) todo movimento social carrega o germe da insatisfação, do 
protesto contra relações sociais. 
( ) grupos de jovens, clube de mães fazem parte dos 
movimentos sociais. 
(   ) o referencial destes movimentos pode ser representado por 
uma classe social, uma etnia, uma região, um partido político. 
 
a) V, F, V. 
b) V, V, V. 
c) F, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31. Qual o numero de lei que dispõe sobre a profissão de 
Assistente Social e das outras providências? 

a) nº8662 de 93 
b) nº 273 de 93 
c) nº 533 de 96 
d) nº 8493 de 96 
 
32.  ________________ são instrumentos rápidos de 
comunicação interpessoal e entre instituições, são utilizados 
quando se deseja que o usuário vá a uma determinada 
instituição e/ou um profissional com objetivo determinado. 
 
a) grupos. 
b) encaminhamentos. 
c) relatórios. 
d) análise social. 
 
33. Os Grupos também são um dos instrumentos utilizados no 
trabalho do assistente social, portanto os grupos são 
constituídos de acordo com Vasconcelos (2002) a partir de 
duas formas: 
a) abertos e fechados. 
b) abertos e dinâmicos. 
c) fechados e organizacionais. 
d) reuniões e organizações. 
 
34. Responda verdadeiro ou falso em relação a Visitas 
Domiciliares: 
(   ) ação pragmática, onde se busca verificação das coisas. 
(   ) interpretação da realidade com habilidade profissional. 
(   ) deve haver planejamento da visita 
(   ) pode- se em fazer visita surpresa sem horários marcados. 
 
a) F, V, V, F 
b) V, V, V, V 
c) V, V, V, F 
d) F, F, V, F 
 
35. Responda verdadeiro ou falso em relação a Plantão Social 
na ótica critica: 
(   ) Crítico e dinâmico 
(   ) Construir mediações, atuando junto aos usuários. 
(   ) momento de reflexão para aprimorar conhecimentos. 
(   ) fortalecer os usuários na emancipação humana 
 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) V, F, F, V 
b) F, V, F, F 
 
36. O atual projeto ético politico profissinal do Serviço Social 
faz a defesa: 
a) Do avanço do neoliberalismo e do recuo dos movimentos 

sociais. 
b) De uma sociedade justa, democrática e igualitária. 
c) De uma sociedade justa, alienada. 
d) Do recuo dos movimentos sociais para uma sociedade 

democrática. 
 
37. O objeto de trabalho do Serviço Social é: 
a) participação democrática. 
b) mediação de conflitos. 
c) resistência política. 
d) questão social. 
 
38. A política publica, as decisões privadas, as demandas 
frequentemente providas pelo Estado, deve ser controlado por 
nós enquanto cidadãos, neste sentido este é um espaço de : 
a) clientelismo. 
b) liberdade construída. 
c) controle social democrático. 
d) proteção social. 
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39. A proteção Social de alta complexidade engloba: 
a) CREAS. 
b) CRAS. 
c) ILPI’s. 
d) PAIF. 
 
40. Responda relação a estágio supervisionado: 
 
I- O estágio supervisionado é parte integrante do processo de 
formação profissional e pode propiciar a construção da 
identidade profissional futura do aluno- estagiário, alem de 
interligar teoria e pratica. 
II- A experiência do estágio supervisionado pode desenvolver 
sua capacidade técnico-operativa e as habilidades desejáveis 
ao exercício profissional. 
III- Percepção do estagiário como uma mão-de-obra, com 
incidência dos encargos sociais. 
IV- Indissociabilidade entre a supervisão acadêmica e 
profissional na atividade de estagio. 
 
a) Todas alternativas estão corretas. 
b) Somente a III esta incorreta. 
c) A III e IV estão corretas. 
d) Somente a I está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




