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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a família é base 
da sociedade e tem proteção especial do Estado.  Nessa 
perspectiva é incorreto afirmar que:  
 
A) É reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher, sem necessidade de que a lei facilite sua 
conversão em casamento; 

B) O exercício dos direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal será igualitário para o homem e a 
mulher; 

C) O casamento é civil e sua celebração é gratuita; 
D) A entidade familiar é compreendida como a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes; 

E) O casamento religioso equipara-se ao casamento civil, 
desde que registrado no registro próprio, produzindo 
efeitos a partir da data de sua celebração. 

 

QUESTÃO 22 

Considerando os aspectos legais descritos no Artigo 226 
§ 7º. É correto afirmar sobre o direito ao Planejamento 
familiar: 
 
A) A Lei faculta ao Estado fazer uso ou permitir qualquer 

forma de coerção, para impedir o exercício deste 
direito; 

B) A decisão do casal em fazer o planejamento familiar é 
livre e o Estado não deve qualquer contribuição nesse 
sentido; 

C) A ideia do planejamento familiar segue os princípios 
da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável; 

D) O Estado deve propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício do direito ao planejamento 
familiar; 

E) O planejamento familiar é uma iniciativa prioritária e 
incentivada na política de Saúde. 

 

QUESTÃO 23 

O Código Civil impetra requisitos para o casamento, 
exceto: 
 
A) O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, 

exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus 
representantes legais; 

B) Até à celebração do casamento podem os pais, tutores 
ou curadores revogar a autorização; 

C) Não podem casar o adotado com o filho do adotante; 
D) O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar 

sem autorização de ambos os pais ou de seus 
representantes legais; 

E) Não podem se casar o viúvo ou viúva que tiver filho do 
cônjuge falecido, antes de fazer o inventário e partilha 
dos bens do casal aos herdeiros. 

 
 
 

QUESTÃO 24 

O casamento poderá ter comprometimento de anulação 
em alguns casos. Marque a alternativa falsa: 
 
A) Quando a idade for inferior ao permitido como idade 

mínima para casar; 
B) Quando a pessoa for incapaz de consentir ou 

manifestar o consentimento; 
C) Quando o adotado quiser casar com quem foi cônjuge 

do adotante; 
D) Por competência da autoridade celebrante; 
E) Pela pessoa portadora de enfermidade mental com 

ausência do necessário discernimento para os atos da 
vida civil. 

 

QUESTÃO 25 

Sobre a guarda dos filhos podemos afirmar que: 
 
A) A guarda unilateral é atribuída a um só dos genitores 

sem que alguém que o substitua; 
B) Guarda compartilhada é a responsabilização ambos os 

pais com dos filhos comuns  e que não vivam sob o 
mesmo teto em relação ao poder familiar sobre estes; 

C) A guarda unilateral será atribuída ao genitor que 
oferte aos filhos o afeto e a segurança; 

D) Na guarda unilateral é facultado ao pai ou a mãe a 
supervisão dos interesses dos filhos; 

E) Se não houver consenso entre os pais quanto à guarda 
do filho, não poderá ser aplicada a guarda 
compartilhada. 

 

QUESTÃO 26 

O direito das sucessões aponta em relação à 
companheira ou o companheiro que participará da 
sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos na união 
estável, as condições seguintes, exceto: 
 
A) A companheira ou o companheiro, não havendo 

parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança; 

B) A companheira ou o companheiro se concorrer com 
filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à 
que por lei for atribuída ao filho; 

C) A companheira ou o companheiro se concorrer com 
descendentes só do autor da herança, receberá a 
metade do que couber a cada um daqueles; 

D) A companheira ou o companheiro se concorrer com 
outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança; 

E) A companheira ou o companheiro não havendo 
parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança. 
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QUESTÃO 27 

O Serviço Social organizou sua metodologia atuando por 
meio de técnicas, sendo inicialmente: 
 

A) Serviço Social de caso e Serviço Social de grupo; 
B) Serviço Social de grupo e Serviço Social de 

comunidade; 
C) Serviço Social de caso e Serviço Social crítico; 
D) Serviço Social de caso, Serviço Social de grupo e 

Serviço Social de comunidade; 
E) Serviço Social de caso e Serviço Social comunidade. 
 

QUESTÃO 28 

A família ao longo de sua história e construções 
representou um espaço de convivência e proteção aos 
seus membros. Assim para desenvolver estratégias com 
este grupo é necessário: 
 

A) Que o Estado seja o responsável exclusivo pela 
proteção à família; 

B) Fortalecer a família para o desenvolvimento de seus 
membros, em particular os filhos; 

C) Investir em políticas compensatórias para o 
desenvolvimento do grupo familiar; 

D) Pensar a família de forma pragmática com funções e 
papéis; 

E) Delegar apenas a mulher, o papel de responsável no 
grupo familiar. 

 

QUESTÃO 29 

Para a Política de Assistência Social (PNAS) a família 
ganhou centralidade primordial na formulação das 
proteções básica e especial. Essa perspectiva indica que: 
 

A) As proteções da Assistência Social tem como 
parâmetro o cotidiano de vida das pessoas; 

B) A família está sujeita somente a vulnerabilidades de 
ordem socioeconômica, excetuando-se aí outros 
riscos; 

C) Todas as famílias atendidas pela Assistência Social são 
vulneráveis economicamente; 

D) O atendimento à família não identifica as 
potencialidades do grupo; 

E) O trabalho com a família deve priorizar a 
transferência de renda compensatória. 

 

QUESTÃO 30 

A análise funcionalista sobre a família parte de sua 
estrutura e composição, bem como das expectativas com 
papéis e deveres inerentes aos membros. Essa análise 
funcionalista se revela claramente em: 
 

A) A variação de modelos de famílias não está 
relacionada a sociedade em que estão localizadas; 

B) O contexto onde a família vive influencia somente 
aspectos econômicos do grupo familiar; 

C) As famílias funcionam da mesma forma em todos os 
locais e não sofrem influência do tempo histórico; 

D) A influência dos papéis de pai e mãe não é 
diferenciada na família; 

E) Os formatos de família sofrem a influência do tempo 
histórico. 

QUESTÃO 31 

Quando os saberes técnicos presentes em uma equipe 
ultrapassam a especificidade profissional e promovem 
um processo de construção inclusivo e direcionado às 
demandas da população, temos uma ação de: 
 
A) Interdisciplinaridade; 
B) Intersetorialidade; 
C) Multidisciplinaridade; 
D) Transdisciplinaridade; 
E) Transversalidade. 
 

QUESTÃO 32 

Uma característica do Assistente Social em seu exercício 
profissional é buscar o deciframento da realidade a 
partir do cotidiano. Compreendemos que esta dimensão 
chama-se: 
 
A) Científica; 
B) Investigativa; 
C) Mediadora; 
D) Pragmática; 
E) Interventiva. 
 

QUESTÃO 33 

A operacionalização da ação profissional, que busca 
qualificar a intervenção pressupõe instrumentos e 
técnicas agrupados e disponíveis ao profissional sendo 
conhecida(s) como: 
 
A) Técnicas; 
B) Encaminhamentos; 
C) Estratégias; 
D) Metodologia; 
E) Instrumental. 
 

QUESTÃO 34 

Constitui um dever do Assistente Social em suas relações 
com outros profissionais:  
 
A) Incentivar a crítica particular e subjetiva a um colega 

ou a outros profissionais; 
B) Manter conivência com falhas éticas prescritas no 

Código de Ética, que sejam praticados por outro 
assistente social; 

C) Fazer uso da solidariedade com outros profissionais, 
sem isentar-se em denunciar atos contrários ao 
Código de Ética; 

D) O Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 
profissional; 

E) Não incentivar a prática interdisciplinar entre os 
profissionais. 
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QUESTÃO 35 

Não é princípio do Código de Ética do Assistente Social: 
 
A) Assumir uma responsabilidade por atividade para as 

quais não esteja capacitado/a pessoal e tecnicamente; 
B) Reconhecimento da liberdade como valor ético 

central; 
C) Ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à 

garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras; 

D) Posicionamento em favor da equidade e justiça social; 
E) Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem 
societária. 

 

QUESTÃO 36 

São deveres do/a assistente social nas suas relações com 
os/as usuários/as, exceto: 
 
A) A garantia da plena informação e discussão sobre as 

possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando as decisões dos/as 
usuários/as; 

B) Contribuir para a viabilização da participação efetiva 
da população usuária nas decisões institucionais; 

C) Informar à população usuária sobre a utilização de 
materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas 
referentes; 

D) Devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes 
possam usá-los para o fortalecimento dos seus 
interesses; 

E) Priorizar os encaminhamentos aos usuários ao iniciar 
o trabalho, considerando a operacionalidade de sua 
atuação profissional. 

 

QUESTÃO 37 

A competência ético-política do Assistente Social 
pressupõe que sua prática se concretiza na sociedade 
capitalista pelo viés das relações de poder e de forças 
sociais, na busca pela hegemonia. Dessa forma entende-
se que essas relações são: 
 
A) Contraditórias; 
B) Funcionalistas; 
C) Parciais; 
D) Complementares; 
E) Excludentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Sabemos que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
é regida por princípios e diretrizes em seu ordenamento. 
Qual dos itens abaixo configura uma diretriz desta Lei: 
 
A) A Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais; 
B) A Universalização dos direitos sociais; 
C) A Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 

sem discriminação de qualquer natureza; 
D) O Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 

ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade; 
E) A Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de Assistência Social em todas as 
esferas de governo. 

 

QUESTÃO 39 

Julgue as assertivas sobre as entidades e organizações de 
assistência social, e marque a alternativa falsa:  
 
A) As Entidades estão caracterizadas em três grupos: 

atendimento, assessoramento, e defesa e garantia de 
direitos; 

B) Entidades de assessoramento são voltadas para 
projetos de fortalecimento dos movimentos e 
organizações de usuários da política de educação; 

C) Entidades de defesa e garantia de direitos executam 
programas e projetos voltados para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais; 

D) Entidades de atendimento prestam serviços e 
executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de prestação social básica ou especial; 

E) As entidades de atendimento tem como foco de 
público as famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 

 

QUESTÃO 40 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) oferta 
proteção à família, e a segmentos geracionais passíveis 
de situação de risco psicossocial tais como as mulheres 
durante a maternidade, à infância e adolescência e a 
velhice. Como estratégia de organização partiu-se do 
princípio da atuação através do (a): 
 
A) Da matricialidade familiar; 
B) Da intersetorialidade nas políticas públicas; 
C) Do enfrentamento à extrema pobreza; 
D) Do sistema participativo e deliberativo dos conselhos; 
E) Do território. 
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QUESTÃO 41 

A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente prevê um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, nas três esferas 
de governo, em linhas de ação descritas abaixo, exceto 
no item: 
 
A) As Políticas e programas de Assistência Social, em 

caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; 
B) Os serviços especiais de prevenção e atendimento 

médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

C) O serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 

D) A proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente; 

E) A manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente. 

 

QUESTÃO 42 

Julgue as assertivas acerca das disposições sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente e marque a 
alternativa falsa: 
 
A) É considerada criança a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e o adolescente entre doze e dezoito 
anos de idade; 

B) É dever da família e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos deste 
segmento; 

C) Há observância sobre os casos específicos como o ato 
infracional entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos 
de idade; 

D) A garantia de prioridade não contempla a prioridade 
na destinação orçamentária para as áreas com a 
proteção à infância e à juventude; 

E) A garantia de prioridade não contempla a precedência 
de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Sobre as entidades de atendimento a criança e ao 
adolescente marque a alternativa verdadeira: 
 
A) As entidades de atendimento são corresponsáveis 

pela manutenção das próprias unidades, na medida 
em que recebem recursos para implementar e 
executar ações com o público de crianças e 
adolescentes; 

B) A responsabilidade pelo planejamento e execução de 
programas de proteção e socioeducativos também é 
compartilhada com o Estado; 

C) São regimes de atendimento previstos para as 
entidades a orientação e apoio sociofamiliar; o apoio 
socioeducativo em meio aberto; a colocação familiar; 
o abrigo; a liberdade assistida; a semiliberdade e a 
internação; 

D) Os regimes de Liberdade Assistida, Semiliberdade e 
Internação não se incluem enquanto regimes de 
atendimento para entidades; 

E) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente manterá registro das inscrições de 
entidades e suas alterações, comunicando este 
registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. 

 

QUESTÃO 44 

Entidades que desenvolvam programas de abrigo 
deverão adotar os seguintes princípios, exceto:  
 
A) Integração em família substituta, mesmo com o 

trabalho para manutenção na família de origem; 
B) Preservação dos vínculos familiares; 
C) Não desmembramento de grupos de irmãos; 
D) Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
E) Preparação gradativa para o desligamento. 
 

QUESTÃO 45 

Sobre o Conselho Tutelar marque a alternativa correta: 
 
A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 

jurisdicional, que zela pela defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; 

B) Lei estadual disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto 
a eventual remuneração de seus membros; 

C) Não é atribuição do Conselho Tutelar representar ao 
Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 
suspensão do poder familiar; 

D) Os candidatos a conselheiros Tutelares devem ter 
idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e 
residência fixa no município; 

E) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária a pedido das 
entidades governamentais. 
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QUESTÃO 46 

Sobre as Medidas Socioeducativas podemos afirmar: 
 
A) O regime de semiliberdade será determinado somente 

ao final do cumprimento da medida, como forma de 
transição para o meio aberto; 

B) A advertência consistirá em admoestação verbal, sem 
necessidade de ser reduzida a termo e assinada; 

C) A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
período de três meses, junto a entidades; 

D) A jornada da prestação de serviços à comunidade será 
de no máximo doze horas semanais, aos sábados ou 
em dias úteis; 

E) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 
seis meses, podendo a qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o 
defensor. 

 

QUESTÃO 47 

Acerca da medida de internação assinale o item falso: 
 
A) A medida de internação é privativa da liberdade e 

atende aos princípios de brevidade, excepcionalidade 
e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento; 

B) Não será permitida a realização de atividades 
externas sob hipótese alguma; 

C) O período máximo de internação não poderá exceder 
a três anos; 

D) A medida de Liberdade Assistida deverá ser 
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 
máximo a cada seis meses; 

E) A liberação será compulsória aos vinte e um anos de 
idade. 

 

QUESTÃO 48 

Entre as competências da Justiça da Infância e da 
Juventude temos como falso o item:  
 
A) O conhecimento de pedidos de adoção e seus 

incidentes; 
B) O conhecimento das ações por irregularidades em 

entidades de atendimento, aplicando as medidas 
cabíveis; 

C) Conhecer representações promovidas pelo Ministério 
Público, para apuração de ato infracional atribuído a 
adolescente; 

D) Aplicar penalidades administrativas nos casos de 
infrações contra norma de proteção à criança ou 
adolescente; 

E) Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, 
mesmo com a presença dos pais. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social e o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) verifique qual 
dos itens abaixo é falso: 
 
A) O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 

(um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso nos perfis da citada Lei; 

B) O pagamento do benefício cessa somente em caso de 
morte do beneficiário; 

C) Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa 
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o trabalho; 

D) O benefício de que trata este artigo não pode ser 
acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo 
o da assistência médica; 

E) Considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário mínimo. 

 

QUESTÃO 50 

Sobre os serviços, programas e projetos previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social marque a alternativa 
verdadeira: 
 
A) Para as crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social estão previstos os projetos 
assistenciais; 

B) Os programas de assistência social compreendem 
somente tempo e área de abrangência definidos; 

C) Os programas voltados ao idoso e à integração da 
pessoa portadora de deficiência não serão articulados 
com o benefício de prestação continuada; 

D) O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza 
terá cooperação entre organismos governamentais, 
não governamentais e da sociedade civil; 

E) Os projetos de enfrentamento da pobreza são 
investimentos somente de ordem econômica nas 
classes populares para garantir todas as condições de 
subsistência. 

 
 

 




