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LíNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo, de
Rubem Braga.

O PAVÃO

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor
de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e
descobri que aquelas cores todas não existem na pena do
pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas
d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O
pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir
o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água
e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada;
de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em
mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.
Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

1) Considere as afirmações abaixo.

I. O tema do texto é exclusivamente a natureza das cores
e do esplendor do pavão.

II. A partir da observação da beleza do pavão, o narrador
tece considerações  sobre a natureza da arte e do amor
que sente. 

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.

I. Há a presença de linguagem conotativa no texto.

II. O verbo “suscita” pode ser substituído, sem alteração
de sentido, por “desperta”.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

3) Considere a oração e as afirmações abaixo.

Pegue teu caderno e faz a lição.

I. Há falta de uniformidade no tratamento.

II. A forma negativa seria: não pegue teu caderno e não faz
a lição.

Está correto o que se afirma em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Ele não obedeceu ___ regras da escola e foi encaminhado
__ diretoria.

a) as - a

b) as - à 

c) às - a

d) às - à

5) Considere as orações abaixo.

I. Devem-se pensar em todos os aspectos do problema.

II. Devem-se analisar todos os aspectos do problema.

A concordância está correta em

a) somente I.

b) somente II.

c) I e II.

d) nenhuma.

6) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.

Conheci a cidade _______ ele foi em julho.

a) que.

b) a qual.

c) a que.

d) onde.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Se ele __________um novo trabalho, ____________.

a) propuser – aceitarei.

b) propuser – aceitaria.

c) propor – aceitarei.

d) propor – aceitaria.

8) Assinale a alternativa em que a palavra deve ser
obrigatoriamente acentuada.

a) Acumulo.

b) Inicio.

c) Publico.

d) Ludico.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Não sei _______ estou me sentindo tão _____.

a) porque – mau.

b) porque – mal.

c) por que – mal.

d) por que – mau.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Agradeço ___todas as pessoas ___ homenagem oferecida
___ mim.

a) a - à - a.

b) à - a - a.

c) a - a - a.

d) à - à - à.



MATEMÁTICA

11) Observando as afirmações:

I) 10% de 25% é igual a     .

II) Todo número natural subtraído de um número natural é

igual a um número natural.

III) 0,325 dam2 = 32,5 dm2.

IV) Se multiplicarmos o número 0,1 por um número decimal
sempre encontraremos um número maior que ele.

Pode-se dizer que são corretas:

a) Somente uma delas.

b) Somente duas delas.

c) Somente três delas.

d) Nenhuma.

12) A taxa de juros anual simples que deve ser  aplicada
para que um capital de R$ 1.250,00 renda juros de
R$ 281,25 durante 3 meses é igual a:

a) 7,5% c)  90%

b) 75% d)  0,75%

13) São necessários 64 kg de ração para alimentar 20 cães
durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães
durante 15 dias seria de:

a) 72 kg c)  84 kg

b) 32 kg d)  56 kg

14) Se o produto de um número x pelo seu antecessor é
igual a 56, então a soma entre os inversos dos possíveis
valores de x é igual a: 

a) -1 c)  1

b) d)

15) Sendo A igual a dois inteiros e três quartos e B igual a
dezessete quintos, o produto entre A e B é igual a:

a) Seis inteiros e seis  vinte avos.

b) Nove inteiros e sete vinte avos.

c) Quatro inteiros e onze vinte avos.

d) Oito inteiros e dezessete vinte avos. 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

16) No Sistema Operacional Windows XP as configurações
de vídeo podem ser realizadas com um clique direito
na área de trabalho e selecionando a opção:

a) Configuração c)  Vídeo

b) Propriedades d)  Sistema

17) No Sistema Operacional Windows 7 quando o conteúdo
a ser transferido é eliminado de seu local de origem é
porque foi utilizado o procedimento de:

a) copiar e colar.

b) copiar, colar e renomear.

c) recortar e colar.

d) copiar, colar e desfazer.

18) No Microsoft Office Word 2007, para imprimir o
documento que está ativo na tela, usamos a combinação
de teclas:

a) CTRL + I c)  ALT + A

b) CTRL + P d)  ALT + D

19) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel
2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=5,
A2=2, A3=1, o resultado da fórmula =A1^A2+A3 será:

a) 26 c)  11

b) 25 d)  125

20) No Microsoft Office Excel 2007 para copiar a formatação
de um local e aplicá-la a outro, usamos o recurso:

a) Classificar e filtrar c)  Tabela Dinâmica

b) AutoSoma d)  formatar Pincel

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

21) Conforme destaca Iamamoto (2004), o Serviço Social é
regulamentado como uma profissão liberal, dispondo
de estatutos legais e éticos que atribuem uma autonomia
___________________________________ à condução
do exercício profissional.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto:

a) teórica - metodológica.     

b) técnico - operativo.     

c) ético - política e técnico - operativo.     

d) teórica - metodológica, ética - política e técnico - operativo.     

22) O treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social constituem uma das
___________________ do Assistente Social.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto:

a) avaliações. 

b) atribuições privativas.

c) competências. 

d) formas de facilitador.

23) O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais,
ocorrido em ______, é considerado o marco
______________ da tendência intenção de
__________________________ da profissão e ficou
conhecido como __________________ face a sua
importância na construção do projeto ético – político
do Serviço Social brasileiro.

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto:

a) 1978/ histórico - político/ ruptura com a Igreja Evangélica/
Congresso da Renovação.

b) 1979/ histórico - político/ ruptura com o conservadorismo/
Congresso da Virada.

c) 1980/ político/ ruptura com o conservadorismo/ Congresso
da Vitória.

d) 1979/ histórico/ ruptura com o militarismo/ Congresso da
Virada. 
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24) O projeto ético - político da profissão fundamentado
teórica e metodologicamente, conquistou hegemonia
no Serviço Social brasileiro na entrada dos anos:

a) 90. c)  60.

b) 80. d)  50.

25) O ____________________ é produto concreto do projeto
ético – político que nos últimos 30 anos tem conquistado
a hegemonia no Serviço Social brasileiro, no interior de
um processo de oposição e luta entre idéias e projetos
profissionais e sociais.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto:

a) Código de Ética de 1993.

b) Movimento Social.

c) Direitos Humanos.

d) Ethos Profissional.

26) O saber profissional e poder institucional são formas
históricas da relação entre classes e forças sociais e
da relação entre o Estado e sociedade. Essa afirmação
é tratada por: 

a) Itamar franco.

b) Vicente de Paula faleiros. 

c) Maria Lúcia Barroco.

d) Rodrigo Garcia.

27) O planejamento social na perspectiva lógico racional
pressupõe um processo permanente e metódico de
abordagem racional e científica de questões que se
colocam no mundo social. Conforme destaca Baptista
(2007), utiliza-se quatro etapas nesse processo,
sendo a:  

a) reflexão/ decisão/ ação/ ação continuada.

b) conhecimento/ decisão imediata/ prática/ tática. 

c) reflexão/ decisão/ ação/ retorno da reflexão. 

d) teoria / decisão/ ação/ micro atuação. 

28) Conforme destaca Baptista (1995) o planejamento
estratégico na prática profissional cotidiana do
Assistente Social é um tema de relevância na conjuntura
atual, pois a estratégia é uma forma de implementação
de uma política. É a arte de utilizar adequadamente os
recursos físicos, financeiros, e humanos, evitando
______________________________. É a escolha de
caminhos mais ___________ para realizar uma ação,
procurando tirar o máximo das condições postas – deve
estar assentada em algo ________________.

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto:

a) problemas/ reais/ subjetivo.

b) a potencialização de ações/ rígidos/ real. 

c) profissionais/ negativos/ real e factível.

d) problemas e potencializando as possibilidades/ criativos/
real e factível.

29) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS)
constituem, em seu conjunto, uma _____________ com
personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo
básico de _____________________ o exercício da
profissão de Assistente Social em todo o território
__________.

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto:

a) entidade/ disciplinar e defender/ nacional.

b) associação/ disciplinar/ brasileiro.

c) entidade/ proteger/ nacional.

d) cooperativa/ defender e punir/ nacional.

30) O dever do sigilo profissional do Assistente Social
compreende que: 

a) a medida da revelação é critério da chefia imediata.

b) a violação do sigilo é direito do usuário.

c) o sigilo é um direito do usuário. 

d) em caso de dúvida, consulte a Comissão de Ética do
Conselho da Assistência Social.

31) O compromisso com a qualidade dos serviços prestados
à população, com o aprimoramento intelectual na
perspectiva da competência profissional faz parte do
exercício profissional do Assistente Social. Esta
afirmação refere-se à:

a) relações com o usuário e organizações privadas. 

b) relações com Assistentes Sociais e outros profissionais.

c) valor pessoal.

d) princípio fundamental. 

32) É dever do assistente social nas suas relações com os
usuários:

a) participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e defesa
de seus interesses e necessidades.

b) livre exercício das atividades inerentes à profissão.

c) exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear
o direito do usuário de participar e decidir livremente
sobre seus interesses.

d) contribuir para a criação de mecanismos que venham
desburocratizar a relação com os usuários, no sentido
de agilizar e melhorar os serviços prestados.

33) A Lei nº. 10.216 de 2001 dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
O Assistente Social, como profissional da saúde, tem
que ter conhecimento da internação, em qualquer de
suas modalidades, que a indicação ocorre quando:

a) os recursos extra - hospitalares se mostrarem insuficientes.

b) somente será realizada mediante laudo psicológico. 

c) os recursos familiares se mostrarem precários.

d) somente será realizada mediante laudo social. 
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34) A Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Do direito à vida e à saúde é assegurado
à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o
atendimento pré e perinatal.  

Assinale a alternativa incorreta sobre o texto:

a) a parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo
médico que a acompanhou na fase pré-natal.

b) incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem.

c) a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
atendimento, segundo critérios sociais específicos, não
obedecendo - se aos princípios de regionalização e
hierarquização do Sistema.

d) incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-
natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as
consequências do estado puerperal. 

35) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder
familiar. A legislação vigente que trata da proteção
integral da criança e do adolescente preconiza essa
afirmação nos direitos fundamentais.  

Assinale a alternativa correta sobre o texto:

a) Direito à Vida e à Saúde.

b) Direito à Convivência familiar e Comunitária.

c) Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade.

d) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer.

36) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas
e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão são:

a) objetivos do SUS.

b) princípios do Código de Ética Profissional de 1993.

c) objetivos da Política Nacional do Idoso.

d) princípios da assistência social.

37) A Lei nº. 8.742/ 93, em seu art. 5º, trata da organização
da assistência social em três diretrizes. Assinale a
alternativa correta sobre o texto:

a) descentralização político-administrativa para os Estados,
o Distrito federal e os Municípios, e comando único das
ações na esfera federal.

b) participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis.

c) primazia da responsabilidade da sociedade na condução
da política de assistência social em cada esfera de
governo.

d) a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice.

38) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade 

a) igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b) igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

c) somente superior a 60 (sessenta) anos.

d) somente aos 60 (sessenta) anos.

39) A medida provisória nº. 1.259 de 1996 alterou a LOAS,
regulamentando sobre o BPC - Beneficio de Prestação
Continuada e sua transferência da previdência social
para a assistência social. 

Assinale a alternativa incorreta sobre o texto:

a) é um beneficio previdenciário. 

b) sua gestão compete MDS, integrado aos SUAS, visando
inserir os beneficiários nos programas e serviços de
assistência social e demais políticas.

c) a responsabilidade por seu pagamento compete à União
federal (MDS e fNAS).

d) INSS compete os procedimentos administrativos para
concessão ou indeferimento.

40) A Constituição Federal de 1988 elegeu um conjunto de
valores éticos, considerados fundamentais para a vida
nacional, a maior parte dos quais se expressa no
reconhecimento dos: 

a) valores morais.

b) direitos humanos.

c) direitos feministas.

d) valores religiosos.

41) A Constituição Federal, no art. 5º, diz que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Assinale a alternativa incorreta sobre o texto:

a) homens e mulheres são iguais parcialmente em direitos
e obrigações.

b) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.

c) é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos.

d) ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política.

42) A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do
Estado, instituído pela Constituição Federal de 1988. A
partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS é definida como Política de
Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade
Social, juntamente com a: 

a) Previdência Social e Habitação. 

b) Saúde e Previdência Social.

c) Saúde e Educação.

d) Saúde e a Política do Idoso.

43) Descentralizado e participativo, que tem por função a
gestão do conteúdo específico da Assistência Social
no campo da proteção social brasileira.

Assinale a alternativa correta sobre o texto:

a) Sistema Único de Saúde - SUS.

b) Sistema de Saúde Privado.

c) Sistema de Educação. 

d) Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
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44) A Proteção Social Básica do SUAS é destinada à: 

a) prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da
oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade
social.

b) famílias e indivíduos que já se encontram em situação
de risco e que tiveram seus direitos violados por
ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso
de drogas, entre outros aspectos.

c) prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da
oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a
indivíduos e famílias em situação de constante abuso
sexual.

d) famílias e indivíduos que já se encontram em situação
de risco e que tiveram seus direitos violados por
ocorrência de carência econômica. 

45) O SUAS engloba:  

a) os benefícios assistenciais.

b) a gestão e a vinculação de entidades e organizações de
saúde.

c) a vigilância sanitária.

d) a vigilância epidemiológica.

46) Entende-se por vigilância sanitária:

a) as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente.

b) entidades que representam os entes municipais, no
âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à
saúde, desde que vinculados institucionalmente ao
Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.

c) o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.

d) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.

47) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS) em caráter: 

a) único. c)  principal.

b) complementar. d)  protetivo.

48) CFESS (2010) retrata que pensar e realizar uma atuação
competente e crítica do Serviço Social na área da saúde
consiste em:

a) estar articulado e sintonizado aos movimentos religiosos
que lutam pela real efetivação do SUS.

b) conhecer parcialmente as condições de vida e trabalho
dos usuários, bem como os determinantes sociais que
não interferem no processo saúde-doença.

c) buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista
a interdisciplinaridade da atenção em saúde.

d) tentar bloquear e/ ou cessar, conjuntamente com outros
trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que
garantam a participação popular e dos trabalhadores de
saúde nas decisões a serem tomadas.

49) Iamamoto (2004) destaca que o Assistente Social, por
meio da prestação de serviços sócio-assistenciais nas
organizações públicas e privadas, interferem nas
relações sociais no atendimento às mais
variadas_____________________________ vividas pelos
indivíduos sociais no trabalho, na família, na luta pela
moradia e pela terra, na saúde, na assistência pública
entre outras.  

a) dimensões éticas e morais.

b) expressões subjetivas da equipe multiprofissional.

c) expressões da questão social. 

d) dimensões políticas. 

50) Conforme a Política Nacional de Humanização e
Acolhimento podemos afirmar por humanização:

a) a valorização dos diferentes sujeitos implicados no
processo paliativo de saúde: com ênfase nos
trabalhadores.

b) a valorização dos iguais sujeitos implicados no processo
de prevenção de saúde: usuários e trabalhadores. 

c) a valorização da gestão responsável pelo processo de
saúde.

d) a valorização dos diferentes sujeitos implicados no
processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores
e gestores.
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