
P.M. Saltinho
Concurso Público 01/2012

CARGO:

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:

_______________________________

ASSISTENTE SOCIAL

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br



 



1 

 

Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
01. O que é ser jovem? Será apenas ter um corpo perfeito? Será 
um estado de espírito? Uma inquietude? Um desafio? Uma 
permanente busca de si mesmo? Onipotência? Sabedoria? Você 
acredita que possam existir jovens que são velhos e velhos que 
são jovens? O que é ser jovem? 
De acordo com as inquietações sobre “O que é ser jovem?” 
Identifique quais os tipos de frases presentes no trecho. 
a) São frases interrogativas e exclamativas. 
b) São frases apenas interrogativas. 
c) São frases apenas exclamativas. 
d) São frases declarativas. 

 
Leia o seguinte trecho para responder as questões de 02 a 03. 
 

Carpe Diem 
 

A consciência de que a vida é breve e de que o tempo é 
irreversível gera, naturalmente, o desejo de aproveitar a vida, de 
viver intensamente cada momento que ela oferece. Esse tema foi 
muito explorado na poesia de várias épocas e recebeu o nome 
de carpe diem. 
 
02. De acordo com as ideias expostas no trecho idenfifique a 
alternativa correta quanto à expressão carpe diem. 
a) Trata-se de uma expressão latina que significa aproveite o dia. 
b) Trata-se de uma expressão grega que significa morte. 
c) Trata-se de uma expressão latina que significa amar ao 

próximo. 
d) Trata-se de uma expressão grega que significa não guardar 

rancor. 
 

03. Os vocábulos retirados do texto: “irreversível” e “épocas” são 
acentuados pelos mesmos motivos  verificados em: 
a) crepúsculo e história. 
b) trajetória e você. 
c) última e consciência. 
d) possível e várias. 

 
04. Leia a piadinha de Jô Soares e responda a alternativa 
correta. 
- Em cinco anos, o número de veículos que circulam pelas ruas 
vai quadruplicar. 
- Então deixa eu aproveitar pra atravessar agora. 
a) Na primeira frase existem duas orações, pois nela há um 

verbo e uma locução verbal. 
b) Na segunda frase “então” tem sentido de oposição. 
c) Na primeira frase temos um conectivo cujo papel é evitar a 

repetição de “Em cinco anos”. 
d) Na segunda frase “pra” equivale a uma conjunção. 

 
05. Na frase: “A ferramenta de que necessito é uma chave 
inglesa”. Qual a função sintática que o pronome relativo exerce? 
a) Objeto indireto preposicionado. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Agente da passiva. 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto à norma culta da língua 
portuguesa. 
a) Nas grandes cidades brasileiras cujo o ar está poluído haverá 

rodízio de automóveis. 
b) É um sonho aonde todos são felizes e saudáveis. 
c) Era uma briga onde ninguém saía vencedor, apenas 

arrasados. 
d) Os alunos cujos pais estão desempregados receberão bolsa 

de estudos. 
 
 

07. Leia o trecho do poema abaixo e encontre a alternativa 
correta. 

Ingredientes 
 

Uma porta que se abre. 
Um homem que ergue o braço, o dedo. 

Um dedo que se move. 
Uma luz que se acende. 

 
Um passo que é dado. 
Um silêncio que estela. 

Um gemido que se ouve. 
Uma voz que resmunga. 

 
[...] 

(Sérgio Tross. Garfo e água fresca) 
 

O poema foi construído em torno de quais tipos de orações? 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Oração subordinada adverbial causal. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada adverbial temporal. 

 
08. Levando-se em conta o papel de coesão que as conjunções 
desempenham, identifique qual circunstância temos na oração 
“Tio Raul, você também brincava com ioiô quando era 
pequeno?”. 
a) Adversidade. 
b) Temporalidade. 
c) Proporcionalidade. 
d) Causalidade. 

 
Leia o texto a seguir: 

A Bela Deprimida 
 

       Um erro comum das mulheres feias é que elas se esquecem 
de que não podem disputar o mercado com as bonitas usando os 
mesmos recursos. [...] Canso de ver mulheres que, sem se 
destacarem pela beleza, são disputadas por amigos meus. Em 
geral, são leves, engraçadas e autoconfiantes. Para chegar a 
isso, estou certo de que elas deram um jeito de se gostar. [...] No 
dia a dia, o que vale é a capacidade de a pessoa se transformar 
e nos surpreender. Uma bela deprimida, não nos surpreende – 
nos cansa. (Silvio Luiz Dejeam, 30 anos, professor de Educação 
Física. Claudia, junho 1997). 
 
09. As ideias do professor de Educação Física podem ser 
corretamente compreendidas na alternativa: 
a) As mulheres feias deveriam se cuidar mais para que os 

homens passassem a gostar delas. 
b) As mulheres feias não têm o direito de usar os mesmos 

produtos de beleza das bonitas. 
c) As mulheres que não são tão bonitas acabam cansando os 

homens e os deprimem. 
d) As mulheres que não são tão bonitas acabam se destacando 

devido à autoconfiança. 
  

10. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. 
a) É necessário que toda a população se mobilize, afim de fazer 

ceçar a violência. 
b) Seu pedido de desculpas, entretanto, fez desaparecer 

qualquer vestígio de inimizade. 
c) Caprichem, meninos, vocês escrevem com garranxos. 
d) A garota dizia à meia vos ao olvido da amiga: “O menino que 

eu amo é aquele ali”. 
 

11. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. 
a) Assim, que os jogadores entraram em campo os torcedores, 

começaram a algazarra. 
b) Os torcedores, começaram a algazarra assim que, os 

jogadores entraram em campo. 
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c) Pensando desse jeito, jamais conseguiria o apoio de seus 
colegas de equipe. 

d) Pensando desse jeito jamais conseguiria, o apoio, de seus 
colegas de equipe. 

 
Leia o seguinte poeminha: 
 

Essa cara não me é estranha 
 

Vi meu amigo ao longe 
E ele também me reconheceu 

Nos aproximamos alegremente 
E cada um arrefeceu 
Eu vi que não era ele 

Ele viu que não era eu. 
 

 (Papáverum Millôr. Rio de Janeiro: Prelo, p.24) 
 

12. A palavra “arrefeceu” no poeminha significa: 
a) esfriar, desanimar. 
b) gostar, apaixonar-se. 
c) odiar, brigar. 
d) divertir, alegrar. 
 
13. Na frase: “Não tenho preparo físico; não posso, portanto, 
participar do campeonato de futebol de salão”. O elemento de 
ligação de ideia “portanto” classifica-se morfologicamente por: 
a) Substantivo. 
b) Conjunção. 
c) Interjeição. 
d) Adjetivo. 
 
14. Preencha a frase e assinale a alternativa correta quanto à 
crase. 
“A fidelidade é uma entrega total ... pessoa amada e uma 
renúncia ... outras possibilidades amorosas”. 
a) a, a. 
b) à, à. 
c) a, à. 
d) à, a. 

 
15. Indique a alternativa em que o elemento mórfico destacado 
está corretamente analisado. 
a) rever = prefixo. 
b) precisa = vogal temática. 
c) tigres = desinência nominal de gênero. 
d) posso = desinência verbal de 2ª pessoa do singular. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
I – Hoje estou meia gripada. 
II – Muito obrigada, disse gentilmente a garota – eu mesmo faço. 
III – É proibida a entrada. 
IV – As minhas duas melhores roupas estão usada. 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas a alternativa IV está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Coloque (V) verdadeiro ou (F) falso no que diz respeito à 
Assistência Social: 
(  ) possui interfaces com todas as Políticas Públicas e seus 
processos tático-operativos. 
( ) conjunto de ações estatais e privadas que atende 
necessidades sociais. 
(   ) projetos e estratégias de ações sistemáticas de pesquisa e 
intervenção. 
(    ) Serviço Social é Assistência Social. 
a) F- V- V- F. 
b) F- V- V- V. 
c) V- V- F- F. 
d) V- V- V- F. 

18. Em meados do século XIX, houve os movimentos dos 
operários, em recusa as maquinas da industrialização, surge 
depois os sindicatos organizados pelos trabalhadores, e as 
greves contra a burguesia, no entanto a burguesia/ capitalistas 
se aproximam dos agentes que desenvolviam as ações 
filantrópicas para racionalizar e normatizar a assistência 
conforme seus objetivos. Portanto ______________, filósofo e 
economista, de acordo com seus pensamentos que na época 
dizia que as escolas humanitárias e a filantrópica podia constituir 
referências para formas de enfrentamento da questões sociais. 
Este filósofo e economista era: 
a) Durkein 
b) Adam Smith 
c) Weber 
d) Mary Richmond 
 
19. A Revolução Francesa dá-se o marco na historia. Ela começa 
com a convocação dos Estados Gerais e a Queda da Bastilha e 
se encerra com o Golpe de ___________. Em causa estavam o 
Antigo Regime e os privilégios do clero e da nobreza, a revolução 
está entre as maiores revoluções da história da humanidade 
sendo considerada um grande acontecimento, surgindo assim o 
____________ após a queda do _________________. 
Complete a frase: 
a) Monarquia, capitalismo, iluminismo. 
b) Monarquia, feudalismo, iluminismo. 
c) Estado, feudalismo, iluminismo. 
d) Estado, capitalismo, feudalismo. 
 
20. O Serviço Social nasce na Idade __________________. 
a) Antiga. 
b) Moderna. 
c) Contemporânea. 
d) Medieval. 
 
21. A igreja que administrava todo tipo de ajuda, e os governos 
tinham somente como meta proteger o território para que não 
houvessem invasões. As igrejas então criaram os donativos e os 
dízimos, entretanto deu-se inicio também ao comércio que visava 
lucro, e a igreja foi contra os comerciários, resultando assim na 
Reforma Protestante onde na época quem comandava a igreja 
era______________. 
a) São Vicente de Paula. 
b) Lutero. 
c) Benjamim Thompson. 
d) Thomas Chalmens. 
 
22. O capitalismo se caracteriza como um sistema que produz 
mercadorias. E para ser mercadoria é preciso ter  ___________: 
que é a quantidade de trabalho para adquiri-la, sabendo da sua 
utilidade no mercado; _____________:quantidade de uma 
mercadoria, que se pode conseguir em troca de outra, expresso 
habitualmente em  dinheiro e também tem que possuir 
__________que é o elemento comum a todas as mercadorias, 
sendo o tempo de trabalho socialmente necessário para a sua 
produção. 
a) valor de uso, valor de troca , valor. 
b) valor, valor de troca, valor de uso. 
c) Valor de troca, valor, valor de uso. 
d) Valor de uso, valor, valor de troca. 
 
23. A _______________ foi onde o Serviço Social começou a 
explicar fatos, baseados em teoria verificável e aplicada, 
buscando maneiras de fazer acontecer este conhecimento, foi 
uma ruptura com o senso comum, com os valores morais e 
religiosos. A ________________foi o estudo de fatos da 
sociedade, sendo ela positivista. 
Complete: 
a) Cientificidade, positivismo. 
b) Cientificidade, fenomenologia. 
c) Positivismo, fenomenologia. 
d) Fenomenologia, cientificidade. 
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24. A política de previdência social no Brasil ela é designada a: 
a) Trabalhadores não contributivos. 
b) Seguro Social contributivo. 
c) Direito Social intransferível e não contributivo. 
d) Gratuidade e não contributivo. 
 
25. A primeira escola de Serviço Social foi fundada no Brasil em 
1936 em São Paulo: 
a) Por padres e bispos da igreja católica. 
b) Pelo presidente da universidade de São Paulo. 
c) Pela escola de psiquiatria de São Paulo. 
d) Por jovens católicos e militantes de movimentos da igreja. 
 
26. O Código de Ética do Assistente Social de 1993, tem como 
valor: 
a) Crítica. 
b) Ideologia. 
c) Liberdade. 
d) Contra- hegemonia. 
  
27. As Diretrizes Curriculares do Serviço Social, traz em seu 
esboço a Administração e Planejamento, portanto faz parte deste 
enfoque: 
I. Funções de administração e planejamento em órgãos da 
administração pública, empresas e organizações da sociedade 
civil. 
II. Planejamento e gestão de serviços nas diversas áreas sociais. 
III. Elaboração, coordenação e execução de programas e 
projetos. 
IV. Método e processo de construção de conhecimento: o debate 
teórico- metodológico. 
V. O trabalho profissional no processo de produção e reprodução 
social em relação as refrações das questões sociais nos 
diferentes contextos históricos. 
Estão corretas as: 
a) Somente I, II e V. 
b) Somente II, III e V. 
c) Somente II e IV. 
d) Somente I, II e III. 
 
28. A Resolução do CFESS nº493/2006, dispõe sobre as 
condições éticas técnicas do exercício profissional do Assistente 
Social, portanto faz parte desta resolução: 
I. È condição essencial, para a realização e execução de 
qualquer atendimento ao usuário a existência de espaço físico. 
II. O material técnico utilizado no atendimento é de caráter 
reservado, sendo de seu uso e de outros profissionais. 
III. O espaço destinado ao Assistente Social deve garantir 
iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 
organização institucional. 
Estão corretas as: 
a) I, II e III. 
b) Somente I e III. 
c) Somente I. 
d) Somente I e II. 
 
29.  O Código de ética do Serviço Social aplica penalidades aos 
profissionais que desrespeitam o mesmo, sendo assim as 
penalidades aplicáveis são as: 
I. Multa. 
II. Suspensão do exercício profissional. 
III. Advertência pública e reservada. 
IV. Cassação do registro profissional. 
Os itens que completam corretamente o enunciado são: 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente I e IV.  
c) Somente I, II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30. Faleiros (2009), traz uma coletânea de escritos com objetivos 
diversos, do meio profissional com o poder político das 
instituições, portanto de acordo com ele o saber profissional é: 
I. O saber é a práxis, concepção de mundo em conflito, relativo 

as relações de classes e forças sociais. 
II. O saber é uma forma de enfrentar desafios , de justificar e 
criticar a ordem social no processo da luta de classes e da 
correlações de forças sociais. 
III. A produção e a organização do saber profissional são 
processos de domínio e legitimação de classe, de controle e 
direcionamento da dinâmica social. 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, III verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa II e III é verdadeiras. 
 
31. Em que data se comemora o dia do Assistente Social? 
a) 15 de maio. 
b) 15 de junho. 
c) 15 de setembro. 
d) 15 de março. 
 
32. No Código de ética profissional em seu parágrafo único sobre 
o sigilo profissional: 
“Em trabalho_______________ só poderão ser prestadas 
informações dentro dos limites do 
estritamente_______________” 
a) Coletivo- útil. 
b) Multidisciplinar- necessário. 
c) Profissional- necessário. 
d) Multidisciplinar- útil. 
 
33. Os direitos de Cidadania: 
a) Eles nascem historicamente na sociedade, mas precisam ser 

legitimados pelo Estado. 
b) Eles foram prescritos na Constituição Cidadã de 1964. 
c) Eles são pautados pelas contingências das políticas sociais. 
d) Eles nascem pelo Estado, e são aplicáveis aos conselhos 

deliberativos. 
 
34. A relação entre Serviço Social e Assistência social permeiam 
durante um longo contexto histórico da profissão, e o 
reconhecimento dos direitos sociais na sociedade brasileira influi 
por que: 
a) A profissão Assistente Social ela se legaliza como assistência 

social 
b) Os direitos sociais eliminam as posições conservadoras entre 

ambos 
c) Permite o redimensionamento dos princípios e das 

concepções sobre o Serviço Social e sobre a Assistência 
Social 

d) O Estado de Bem Estar Social no Brasil se instala com as 
reformas neoliberais 

 
35. Responda sobre Plantão Social na ótica Conservadora: 
I- Fundamenta-se na visão de sociedade em que a preocupação 
geral está voltada para bem-estar do individuo em seu meio. 
II- Nova maneira de entender a sociedade capitalista. 
III- Causa dos problemas se concentra o individuo e não na 
sociedade. 
IV- Desenvolve mecanismos de controle e alienação. 
V- Requer elaboração de estratégias de ação. 
Quais estão incorretas: 
a) I, III e IV. 
b) I e V. 
c) II e V. 
d) Somente a V. 
 
36. O Assistente Social no seu campo de trabalho, precisa 
defender e cumprir seus onze princípios éticos, contudo numa 
instituição ele deve ser propositivo e saber negociar com a 
instituição seus interesses de acordo com seus objetivos e suas 
atribuições, sendo assim ele deve ser de acordo com Iamamoto 
(2001) na sua pratica cotidiana: 
a) Ser flexível e articulador, indo além da prática cotidiana. 
b) Atender as atribuições que a instituição lhe coloca. 
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c) Atender aos objetivos e metodologias da instituição. 
d) Estratégias acríticas de intervenções. 
 
37. De acordo com o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais de 1993, no Título II dos direitos e da 
responsabilidades gerais do Assistente Social, são deveres deste 
profissional: 
(   ) Utilizar seu número de registro no exercício da profissão. 
(   ) Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a legislação em vigor. 
(   ) Aprimoramento profissional de forma contínua. 
( ) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 
profissional. 
a) V- F- V- F. 
b) V- V- F- F. 
c) V- V- V- F. 
d) V- V- V- V. 
 
38. Assinale a alternativa incorreta em relação ao início da 
renovação do Serviço Social no Brasil: 
a) No contexto de redemocratização do Estado brasileiro. 
b) Em meio à crise do Serviço Social tradicional. 
c) No marco da autocracia burguesa. 
d) No bojo do processo de reconceituação do Serviço Social na 

América Latina. 
 
39. O atual Código de Ética, aprovado em 1993 pela resolução 
do CFESS 273/93, define para o Assistente Social os princípios 
éticos fundamentais que tem como valor central a... 
a) Liberdade comprometida com as instituições sociais. 
b) Liberdade comprometida com a autonomia e emancipação. 
c) Liberdade comprometida de acordo com o Estado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40. O Estágio Supervisionado em Serviço Social, pode-se 
compreender em dois momentos, o da supervisão de 
__________ e o da supervisão _______________, a supervisão 
de ______________compreende o momento em que o 
estagiário, junto com o profissional e sob a orientação deste, 
realiza as suas atividades observando os conteúdos dispostos no 
Código de ética profissional, sob uma perspectiva de leitura 
crítica da _______________ social em que está inserido. A 
supervisão _______________ é realizada pelos docentes do 
curso, com o intuito de articular a copreensão da realidade social 
a partir dos fundamentos teóricos________________, articulados 
a dimensão ético- política e técnico- operativa da profissão, 
sendo este ______________que avalia as atividades que este 
aluno realiza. (ABEPSS). 
Preencha corretamente: 
a) Campo – acadêmica – campo – realidade – acadêmica – 

metodológicos – supervisor. 
b) Estágio- observação- estágio- vivência- observação- 

metodológicos- supervisor. 
c) Campo- observação- campo- vivencia- observação- 

metodológicos- orientador. 
d) Estágio- acadêmica- estagio- realidade- observação- crítico- 

supervisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




