
 

 
CADERNO DE PROVA: 05 e 06 - Assis

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
1. Leia o poema abaixo: 

 
Da sabedoria dos livros 
 
Não penses compreender a vida nos autores. 
Nenhum disto é capaz. 
Mas, à medida que vivendo fores, 
Melhor os compreenderás. 
(Mário Quintana. 80 anos de poesia. São Paulo: Global, 1998)
 
Assinale a alternativa que contém apenas 
afirmações verdadeiras: 
 

I. Os dois últimos versos do poema formam 
um período composto, porque há duas 
orações, compostas, cada uma, de uma 
locução verbal ou de um verbo 

 
II. A primeira oração está intercalada e se 

inicia pela conjunção “mas” 
 

III. A segunda oração inicia-se pela conjunção 
“à medida que” 

A. Apenas a alternativa I está correta 
B. Apenas a alternativa II e III estão corretas 
C. Apenas a alternativa III está correta 
D. As alternativas I, II e III estão corretas 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente os seis tipos de orações 
subordinadas substantivas: 

A. indicativa – objetiva direta – objetiva indireta 
completiva nominal – predicativa - sujeitiva 

B. subjetiva – objetiva direta – objetiva indireta 
completiva nominal – predicativa - apositiva 

C. subjetiva – objetiva direta – objetiva indireta 
advérbio nominal – predicativa - apositiva 

D. subjetiva – complemento direto – complemento 
indireto – completiva nominal – predicativa 
prepositiva 

 
3. Das frases abaixo, assinale a que NÃO ESTÁ 

escrita corretamente quanto à concordância 
verbal: 

A. A multidão reuniu-se na praia 
B. Hoje se compra bons carros usados 
C. Estava frio no quintal 
D. O sonho e a realidade caminham separados 

 
4. Os vícios de linguagem são palavras ou 

construções que vão de encontro às normas 
gramaticais. Costumam ocorrer por descuido, 
ou ainda por desconhecimento das regras por 
parte do emissor 
 
Assinale a alternativa que corresponde os 
enunciados do primeiro bloco com os exemplos 
registrados no segundo bloco referente aos 
vícios de linguagem: 
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(Mário Quintana. 80 anos de poesia. São Paulo: Global, 1998) 

Assinale a alternativa que contém apenas 

Os dois últimos versos do poema formam 
um período composto, porque há duas 
orações, compostas, cada uma, de uma 

A primeira oração está intercalada e se 

se pela conjunção 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os seis tipos de orações 

objetiva indireta – 

objetiva indireta – 
 

objetiva indireta – 

complemento 
predicativa - 

Das frases abaixo, assinale a que NÃO ESTÁ 
escrita corretamente quanto à concordância 

 

são palavras ou 
construções que vão de encontro às normas 
gramaticais. Costumam ocorrer por descuido, 
ou ainda por desconhecimento das regras por 

Assinale a alternativa que corresponde os 
enunciados do primeiro bloco com os exemplos 

strados no segundo bloco referente aos 

(  1  ) Pleonasmo ou redundância
(  2  ) Cacofonia 
(  3  ) Eco 
(  4  ) Colisão 
 
 
(   ) Dei um beijo na boca dela.
(   ) Entrei para dentro de casa.
( ) A divulgação da promoç
comoção na população. 
(   ) Sua saia sujou. 

A. 2 – 1 – 3 – 4 
B. 1 – 2 – 3 – 4 
C. 4 – 2 – 1 – 3 
D. 2 – 3 – 1 – 4 

 
5. “Um urso topou com uma árvore caída que 

servia de depósito de mel para um enxame de 
abelhas” 

Assinale a alternativa que NÃO 
com afirmações verdadeiras sobre a frase 
acima: 

A. O verbo topou está no pretérito perfeito.
B. Se o verbo servia fosse substituído por 

indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, mas já não serve mais.

C. Se o verbo servia fosse substituído por 
indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, e ainda continuava servindo.

D. O verbo servia está no pretérito imperfeito.

 
6. Eu fui – tu foste – ele foi – nós fomos 

fostes – eles foram
 
Em que tempo este verbo está conjugada:

A. Pretérito imperfeito do subjuntivo
B. Pretérito imperfeito do indicativo 
C. Pretérito perfeito do indicativo 
D. Pretérito mais-que-perfeito do indicativo

 
7. Assinale a alternativa que designa o que

sintaxe: 
A. A parte da gramática que trabalha com a disposição 

das palavras em uma frase e a lógica entre elas. Nos 
estudos gramaticais é estudada por meio da análise 
sintática para analisar o sujeito, o predicado e os 
termos acessórios de uma oração .

B. É o estudo da estrutura, da formação e da 
classificação das palavras. A peculiaridade é estudar 
as palavras olhando para elas isoladamente e não 
dentro da sua participação na frase ou período. 

C. A ciência que estuda os fatos da linguagem.
D. É a parte da gramática que trata da história ou 

origem das palavras e da explicação do significado de 
palavras através da análise dos elementos que as 
constituem. Por outras palavras, é o estudo da 
composição dos vocábulos e das regras de sua 
evolução histórica. 
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(  1  ) Pleonasmo ou redundância 

ca dela. (cadela) 
de casa. 

da promoção não causou   

“Um urso topou com uma árvore caída que 
servia de depósito de mel para um enxame de 

 

Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE 
com afirmações verdadeiras sobre a frase 

está no pretérito perfeito. 
fosse substituído por serviu 

indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, mas já não serve mais. 

fosse substituído por serviu 
indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, e ainda continuava servindo. 

está no pretérito imperfeito. 

nós fomos – vós 
eles foram 

Em que tempo este verbo está conjugada: 
Pretérito imperfeito do subjuntivo 

 

perfeito do indicativo 

Assinale a alternativa que designa o que é 

A parte da gramática que trabalha com a disposição 
das palavras em uma frase e a lógica entre elas. Nos 
estudos gramaticais é estudada por meio da análise 
sintática para analisar o sujeito, o predicado e os 
termos acessórios de uma oração . 
É o estudo da estrutura, da formação e da 
classificação das palavras. A peculiaridade é estudar 
as palavras olhando para elas isoladamente e não 
dentro da sua participação na frase ou período.  
A ciência que estuda os fatos da linguagem. 

parte da gramática que trata da história ou 
origem das palavras e da explicação do significado de 
palavras através da análise dos elementos que as 
constituem. Por outras palavras, é o estudo da 
composição dos vocábulos e das regras de sua 
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8. Assinale a alternativa que se refere à 
classificação dos advérbios: 

A. Tempo – lugar – modo – intensidade – afirmação 
negação – dúvida; 

B. Comum – próprio – concreto – abstrato – coletivo;
C. Simples – composto – primitivo – derivado; 
D. Regulares – defectivos – pessoais – abundantes 

auxiliares; 
 

MATEMÁTICA 

 
9. Filipe adquiriu um terreno urbano com as 

seguintes medidas: 

Considere que o zoneamento onde encontra
este imóvel tem as regras abaixo para ocupação 
e uso do solo:  
• 12,0% destinada à área verde; 
• 75,0% sendo o coeficiente máximo de 

aproveitamento do terreno, em relação a área 
útil (descontada a área verde); 

Com estas informações, considerando somente 
um piso, qual o tamanho da área útil do imóvel 
e qual o tamanho máximo permitido a construir 
neste imóvel? 

A. 485,76m² de área útil e 364,32m² de área a construir
B. 475,50m² de área útil e 356,62m² de área a construir
C. 495,00m² de área útil e 371,25m² de área a construir
D. 497,56m² de área útil e 373,17m² de área a construir
 
10. A coleção de selos de Bartolomeu tem entre 

170 e 190 selos. Para melhor conservá
adquiriu dois álbuns: um com a capacidade d
grupos de 12 selos, onde sobraram 8; o 
segundo com capacidade de grupos de 15 
selos, onde sobraram 11. Quantos selos tem a 
coleção de Bartolomeu? 

A. 173 
B. 176 
C. 178 
D. 181 
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Assinale a alternativa que se refere à 

afirmação – 

coletivo; 

abundantes – 

Filipe adquiriu um terreno urbano com as 

Considere que o zoneamento onde encontra-se 
este imóvel tem as regras abaixo para ocupação 

75,0% sendo o coeficiente máximo de 
aproveitamento do terreno, em relação a área 

tas informações, considerando somente 
um piso, qual o tamanho da área útil do imóvel 
e qual o tamanho máximo permitido a construir 

485,76m² de área útil e 364,32m² de área a construir 
construir 

495,00m² de área útil e 371,25m² de área a construir 
497,56m² de área útil e 373,17m² de área a construir 

A coleção de selos de Bartolomeu tem entre 
170 e 190 selos. Para melhor conservá-los, 
adquiriu dois álbuns: um com a capacidade de 
grupos de 12 selos, onde sobraram 8; o 
segundo com capacidade de grupos de 15 
selos, onde sobraram 11. Quantos selos tem a 

11. Observe e complete a sequência abaixo e em 
seguida assinale a alternativa
décima quinta parte da soma completa desta 
sequência: 

10 + 25 + 40 + 55 + 70 + [...] + 385 + 400

A. 355 
B. 359 
C. 365 
D. 369 

 
12. Considerando que conhecemos dois lados do 

triângulo retângulo abaixo (Catetos A e B), 
qual a medida do lado C e qual a área deste 
triângulo? 

A. C = 34,0cm e Área = 240,0cm² 
B. C = 32,5cm e Área = 240,0cm² 
C. C = 32,5cm e Área = 240,0m² 
D. C = 34,0cm e Área = 240,0m² 

 
13. Simão e Matias são representantes comerciais 

e no último mês de Fevereiro as vendas de 
Simão foram equivalentes a 90% das vendas 
de Matias. Sabendo que a comissão ganha por 
cada um deles é de 2,00% sobre suas vendas e 
que a diferença entre as suas comissões foi de 
R$ 50,00, qual dos valores abaixo representa 
as vendas realizadas por Simão e Matias, 
respectivamente, que encaixam no cenário 
acima descrito? 

A. R$ 19.800,00 e R$ 22.000,00 respectivamente
B. R$ 22.050,00 e R$ 24.500,00 respectivamente
C. R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00 respectivamente
D. R$ 24.750,00 e R$ 27.500,00 respectivamente

 
14. Considerando que X e Y são dois números 

naturais inteiros e sequenciais, qual expressão 
abaixo representa sempre um número PAR?

A. 2X + 2Y 
B. X + 2Y 
C. (X + 2) + Y 
D. 3X + 3Y 

 
15. Pedro é alfaiate e lhe incumbiram a tarefa de 

retirar de um pano retangular, com as medidas 
de 110,0cm x 60,0cm, dois círculos, sendo um 
com raio de 25,0cm e o outro com raio de 20,0 
cm. Com base nestas informações, auxiliado 
com a figura abaixo, qual dos 
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Observe e complete a sequência abaixo e em 
seguida assinale a alternativa que representa a 
décima quinta parte da soma completa desta 

10 + 25 + 40 + 55 + 70 + [...] + 385 + 400 

Considerando que conhecemos dois lados do 
triângulo retângulo abaixo (Catetos A e B), 

lado C e qual a área deste 

 

 
 

Simão e Matias são representantes comerciais 
Fevereiro as vendas de 

Simão foram equivalentes a 90% das vendas 
de Matias. Sabendo que a comissão ganha por 
cada um deles é de 2,00% sobre suas vendas e 
que a diferença entre as suas comissões foi de 
R$ 50,00, qual dos valores abaixo representa 

realizadas por Simão e Matias, 
respectivamente, que encaixam no cenário 

R$ 19.800,00 e R$ 22.000,00 respectivamente 
R$ 22.050,00 e R$ 24.500,00 respectivamente 
R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00 respectivamente 

27.500,00 respectivamente 

Considerando que X e Y são dois números 
naturais inteiros e sequenciais, qual expressão 
abaixo representa sempre um número PAR? 

Pedro é alfaiate e lhe incumbiram a tarefa de 
retirar de um pano retangular, com as medidas 
de 110,0cm x 60,0cm, dois círculos, sendo um 
com raio de 25,0cm e o outro com raio de 20,0 
cm. Com base nestas informações, auxiliado 
com a figura abaixo, qual dos valores abaixo 
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mais se aproxima da sobra de tecido, após a 
retirada dos círculos? 

 
A. 2.976,38 cm² 
B. 3.176,74 cm² 
C. 3.289,94 cm² 
D. 3.379,96 cm² 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16. Sobre o município de Alto Bela Vista, é 
INCORRETO afirmar que: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Fica a 580 km da capital do Estado e a 38 km da 
cidade de Concórdia. 

B. O Município é Formado por 15 comunidades, além da 
Cidade. 

C. O clima é mesotérmico do tipo úmido, a temperatura 
máxima é de 38º C. a média anual é de 15º C.

D. A altitude da sede é de 480 metros, mas a media é 
de 498 metros. 

 
17. Alto Bela Vista possui cerca de 2 mil habitantes 

tendo seu ponto forte na agropecuária. É a 
Capital Catarinense do Coalho. Das alternativas 
abaixo, assinale aquela que NÃO É CORRETA 
em relação ao município: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, sendo 
elevado a categoria de município em 04 de julho de 
1995, quando então foi alterado a denominação do 
então distrito de Volta Grande para Alto Bela Vista,  
desmembrado do município de Concórdia. 

B. O município de Alto Bela Vista faz parte da região 
turística denominada Vale do Contestado e da 
Microrregião do Alto Uruguai Catarinense. 

C. O município de Alto Bela Vista teve áreas alagadas 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.

D. O município de Alto Bela Vista faz limites com os 
municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Piratuba.

 
18. No último dia 1º de março, tomou posse na 

presidência do Uruguai Tabaré Vázquez, que foi 
eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 
governamentais que trabalham com habitações 
populares. Quem era este presidente? 

(FONTE: www.veja.com.br)

A. Otto Pérez Molina 
B. Juan Manoel Santos 
C. Horácio Cartes 
D. José Mujica 

Assis
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mais se aproxima da sobra de tecido, após a 

Sobre o município de Alto Bela Vista, é 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)  
Fica a 580 km da capital do Estado e a 38 km da 

O Município é Formado por 15 comunidades, além da 

O clima é mesotérmico do tipo úmido, a temperatura 
anual é de 15º C. 

A altitude da sede é de 480 metros, mas a media é 

Alto Bela Vista possui cerca de 2 mil habitantes 
tendo seu ponto forte na agropecuária. É a 
Capital Catarinense do Coalho. Das alternativas 

e NÃO É CORRETA 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)  
Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, sendo 
elevado a categoria de município em 04 de julho de 
1995, quando então foi alterado a denominação do 

Volta Grande para Alto Bela Vista,  

O município de Alto Bela Vista faz parte da região 
turística denominada Vale do Contestado e da 

O município de Alto Bela Vista teve áreas alagadas 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itá. 
O município de Alto Bela Vista faz limites com os 
municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Piratuba. 

No último dia 1º de março, tomou posse na 
ência do Uruguai Tabaré Vázquez, que foi 

eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 

mentais que trabalham com habitações 

(FONTE: www.veja.com.br) 

 

19. Considerando a configuração padrão para 
Português (Brasil) do aplicativo 
2007, para inserir uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 
Barra de Menus? 

A. Início 
B. Exibição 
C. Inserir 
D. Layout da Página 
 
20. Em relação ao correio eletrônico 

melhor definimos um SPAM? 
A. Refere-se aos e-mails reencaminhados pelos usuários 

de correio eletrônico, formando uma espécie de 
corrente. 

B. Refere-se aos e-mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande número de 
pessoas. 

C. Refere-se aos e-mails que tem em seu 
cadeia de respostas, semelhante a uma “conversa”.

D. Refere-se aos e-mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 
relação de spam. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
21. Com os “ventos democráticos” dos anos 80, 

inaugura-se o debate da Ética no Serviço 
Social, buscando-se romper com a ética da 
neutralidade e com o tradicionalismo filosófico 
fundado na ética neotomista e no humanismo 
cristão. Assume-se claramente no Código de 
Ética Profissional, aprovado em 1986, a
de “compromisso com a classe trabalhadora”. O 
Código traz também outro avanço: a ruptura 
com o corporativismo profissional, inaugurando 
a percepção do valor da denúncia (inclusive a 
formulada por usuários). No âmbito da 
formação profissional, busca
ultrapassagem do tradicionalismo teórico
metodológico e ético-político, com a revisão 
curricular de 1982. Supera-se, na formação, a 
metodologia tripartite e dissemina
da junção entre a técnica e o político. Há ainda 
a democratização das entidades da categoria, a 
superação da lógica cartorial pelo Conjunto 
CFESS/Cress, que conquista destaque no 
processo de consolidação do projeto ético
político do Serviço Social. Nos anos 90, se 
verificam no âmbito do Serviço Social os efeitos 
do neoliberalismo, da flexibilização da 
economia e reestruturação no mundo do 
trabalho, da minimalização do Estado e da 
retração dos direitos sociais. 
Sobre o trecho acima: 

A. Apenas a primeira frase está incorreta;
B. Apenas a última frase está correta;
C. Está completamente correto; 
D. Está completamente incorreto; 
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Considerando a configuração padrão para 
Português (Brasil) do aplicativo Microsoft Word 
2007, para inserir uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 

Em relação ao correio eletrônico - e-mail, como 
 

mails reencaminhados pelos usuários 
de correio eletrônico, formando uma espécie de 

mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande número de 

mails que tem em seu conteúdo uma 
cadeia de respostas, semelhante a uma “conversa”. 

mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com os “ventos democráticos” dos anos 80, 
se o debate da Ética no Serviço 

se romper com a ética da 
neutralidade e com o tradicionalismo filosófico 
fundado na ética neotomista e no humanismo 

se claramente no Código de 
Ética Profissional, aprovado em 1986, a ideia 
de “compromisso com a classe trabalhadora”. O 
Código traz também outro avanço: a ruptura 
com o corporativismo profissional, inaugurando 
a percepção do valor da denúncia (inclusive a 
formulada por usuários). No âmbito da 
formação profissional, busca-se a 
ultrapassagem do tradicionalismo teórico-

político, com a revisão 
se, na formação, a 

metodologia tripartite e dissemina-se a ideia 
da junção entre a técnica e o político. Há ainda 

idades da categoria, a 
superação da lógica cartorial pelo Conjunto 
CFESS/Cress, que conquista destaque no 
processo de consolidação do projeto ético-
político do Serviço Social. Nos anos 90, se 
verificam no âmbito do Serviço Social os efeitos 

mo, da flexibilização da 
economia e reestruturação no mundo do 
trabalho, da minimalização do Estado e da 

 

Apenas a primeira frase está incorreta; 
Apenas a última frase está correta; 

http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.veja.com.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.veja.com.br)
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22. O planejamento social pressupõe um conjunto 
de fases processuais caracterizadas por 
estratégias metodológicas específicas. Neste 
contexto, assinale a assertiva que representa 
uma estratégia metodológica relacionada ao 
“Conhecimento da Realidade”: 

A. Implantação das proposições através de planos, 
programas e projetos. 

B. Definição das alternativas para se solucionar as 
situações da realidade 

C. Avaliar o desempenho das operações para 
das distorções. 

D. Análise dos principais indicadores explicativos da 
situação relacionada. 

 
23. Analise e responda: 

I. Criação da Legião Brasileira de Assistência 
(LBA); 

II. Criação de dois órgãos importantes para o 
atendimento dos trabalhadores: o 
Social da Indústria (SESI) e o Serviço 
Social do Comércio (SESC); 

III. Promulgada da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

A ordem cronológica dos eventos históricos 
acima é:  

A. III, II e I 
B. I, III e II 
C. II, III e I 
D. II, I e III 
 
24. Analise as assertivas abaixo em relação a 

participação da comunidade nos conselhos de 
direitos relacionados às políticas sociais e 
assinale a CORRETA: 

A. Supera a concepção tecnocrática da administração 
pública ao dar primazia à política na elaboração das 
políticas sociais. 

B. Estabelece a corresponsabilidade entre a sociedade e 
o Estado somente nos processos de controle político 
das implementação dos programas. 

C. Assegura o exercício do poder da população através 
da democracia representativa conjugada à 
democracia participativa. 

D. Todas as alternativas estão corretas. 

 
25. Analise os textos abaixo e assinale a assertiva 

CORRETA: 
I. É grande a relevância da atuação do 

assistente social junto aos Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas, tendo em 
vista o potencial político do exercício deste 
profissional neste espaço sócio ocupacional 
enquanto lócus privilegiado do controle 
social e da participação popular. 

II. A presença do assistente social na esfera de 
Conselhos Gestores é de extrema 
importância, uma vez que este profissional 
contribui, por meio de seu arcabouço 
teórico e visão crítica da realidade, para a 
efetivação de uma cultura política de 
participação e alargamento da 
democratização nesses espaços. 
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O planejamento social pressupõe um conjunto 
de fases processuais caracterizadas por 
estratégias metodológicas específicas. Neste 
contexto, assinale a assertiva que representa 

metodológica relacionada ao 

Implantação das proposições através de planos, 

Definição das alternativas para se solucionar as 

Avaliar o desempenho das operações para correção 

Análise dos principais indicadores explicativos da 

Criação da Legião Brasileira de Assistência 

Criação de dois órgãos importantes para o 
atendimento dos trabalhadores: o Serviço 
Social da Indústria (SESI) e o Serviço 

Promulgada da Consolidação das Leis do 

A ordem cronológica dos eventos históricos 

as assertivas abaixo em relação a 
participação da comunidade nos conselhos de 
direitos relacionados às políticas sociais e 

Supera a concepção tecnocrática da administração 
pública ao dar primazia à política na elaboração das 

Estabelece a corresponsabilidade entre a sociedade e 
o Estado somente nos processos de controle político 

Assegura o exercício do poder da população através 
da democracia representativa conjugada à 

Analise os textos abaixo e assinale a assertiva 

É grande a relevância da atuação do 
assistente social junto aos Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas, tendo em 

potencial político do exercício deste 
profissional neste espaço sócio ocupacional 
enquanto lócus privilegiado do controle 

A presença do assistente social na esfera de 
Conselhos Gestores é de extrema 

e este profissional 
contribui, por meio de seu arcabouço 
teórico e visão crítica da realidade, para a 
efetivação de uma cultura política de 
participação e alargamento da 

A. Apenas I está correto 
B. Apenas II está correto 
C. Ambos estão incorretos 
D. Ambos estão corretos 
 
26. Analise as assertivas abaixo em relação ao 

tema: “O trabalho do Assistente Social, que se 
insere nas instituições sociais responsáveis por 
diferentes políticas setoriais. Embora essas 
políticas tenham áreas distintas de atuação, 
alguns elementos   são comuns e determinam a 
ação profissional”. Posto este cenário, indique 
a assertiva CORRETA: 

A. Os processos de sociabilidade próprios da lógica da 
sociedade burguesa influem nas atividades 
socioeducativas. 

B. A lógica de racionalização de recursos está na base 
dos processos de descentralização das políticas 
sociais. 

C. Legislações normativas buscam integrar e unificar as 
ações de cada política em todo o território nacional.

D. Todas as alternativas estão corretas.
 
27. Não é um princípio fundamental da  Assistência 

Social: 
A. Reconhecimento da liberdade como valor ético 

periférico e das demandas políticas não inerentes a 
ela. 

B. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa 
do arbítrio e do autoritarismo. 

C. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 
tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 
garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras. 

D. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida.  

 
28. Em relação aos princípios do Sistema Único de 

Saúde brasileiro às suas características 
específicas, indique aquele que representa
“Princípio da Integralidade”: 

A. Todas as ações e serviços são distribuídos conforme 
a proximidade de moradia do usuário.

B. Os recursos devem ser oferecidos de acordo com as 
necessidades de cada sujeito. 

C. Os municípios devem se organizar 
segundo sua hierarquia funcional.

D. A saúde é considerada como um todo.
 
29. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, 

EXCETO: 
A. Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do 

Código de Ética, fiscalizando as ações dos Conselhos 
Regionais e a prática exercida pelos profissionais, 
instituições e organizações na área do Serviço Social. 

B. Refutar ou referendar decisões patronais correlatas à 
plena manifestação da ética profissional.

C. Introduzir alteração do Código de Ética, através de 
uma ampla participação da categoria, num processo 
desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos 
Regionais. 

D. Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar 
jurisprudência na observância do Código de Ética e 
nos casos omissos. 
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Analise as assertivas abaixo em relação ao 
“O trabalho do Assistente Social, que se 

insere nas instituições sociais responsáveis por 
diferentes políticas setoriais. Embora essas 

áreas distintas de atuação, 
são comuns e determinam a 

. Posto este cenário, indique 

Os processos de sociabilidade próprios da lógica da 
sociedade burguesa influem nas atividades 

A lógica de racionalização de recursos está na base 
dos processos de descentralização das políticas 

Legislações normativas buscam integrar e unificar as 
ações de cada política em todo o território nacional. 

corretas. 

Não é um princípio fundamental da  Assistência 

Reconhecimento da liberdade como valor ético 
periférico e das demandas políticas não inerentes a 

Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa 

Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 
tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à 
garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza 

Em relação aos princípios do Sistema Único de 
Saúde brasileiro às suas características 
específicas, indique aquele que representa o 

 
distribuídos conforme 

a proximidade de moradia do usuário. 
Os recursos devem ser oferecidos de acordo com as 

Os municípios devem se organizar regionalmente, 
segundo sua hierarquia funcional. 
A saúde é considerada como um todo. 

Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, 

Zelar pela observância dos princípios e diretrizes do 
Código de Ética, fiscalizando as ações dos Conselhos 
Regionais e a prática exercida pelos profissionais, 
instituições e organizações na área do Serviço Social.  

patronais correlatas à 
plena manifestação da ética profissional. 
Introduzir alteração do Código de Ética, através de 
uma ampla participação da categoria, num processo 
desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos 

de Ética Profissional, firmar 
jurisprudência na observância do Código de Ética e 



 

 
CADERNO DE PROVA: 05 e 06 - Assis

30. Analise as assertivas abaixo em relação a 
política de atendimento a segmentos sociais 
por meio da articulação de ações 
governamentais e não governamentais, 
instituída pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA e indique a INCORRETA:

A. Manutenção de fundos municipais, estaduais e 
nacionais sob o comando governamental. 

B. Criação de programas específicos sob a orientação da 
descentralização das políticas. 

C. Criação de órgãos deliberativos e controladores das 
ações do governo e sociedade. 

D. Primazia da municipalização no atendimento social 
por meio de programas sociais. 

 
31. Assinale a alternativa adequada: 

Somente poderão exercer a profissão de 
Assistente Social: 
I. Os possuidores de diploma em curso de 

graduação em Serviço Social, reconhecido 
ou não, expedido por estabelecimento de 
ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão 
competente. 

II. Os possuidores de diploma de curso 
superior em Serviço Social, em nível de 
graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em 
países estrangeiros, conveniado ou não com 
o governo brasileiro, revalidado ou não em 
órgão competente no Brasil. 

A. Apenas I está correto 
B. Apenas II está correto 
C. Ambos estão corretos 
D. Ambos estão incorretos 
 
32. Analise as assertivas abaixo, em relação a 

“Garantia de Prevenção Social” prevista na 
Política Nacional de Assistência Social - 
indique aquela que contém a definição
CORRETA: 

A. Consiste na ação de criação centros de cadastro de 
famílias beneficiárias de políticas sociais. 

B. Consiste na ação de criação de apoios, nas situações 
circunstanciais de vulnerabilidade. 

C. Estrutura a atenção às populações excluídas por meio 
de ações de redistribuição de renda. 

D. Propicia o acesso a bens, serviços e direitos 
usufruídos pelos demais segmentos sociais.  

 
33. NÃO é uma competência do Assistente Social:
A. Orientar indivíduos e grupos de um único segmento 

social no sentido de identificar recursos e de fazer 
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
direitos alheios.  

B. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. 

C. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil. 

D. Encaminhar providências, e prestar orientação social 
a indivíduos, grupos e à população. 
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Analise as assertivas abaixo em relação a 
política de atendimento a segmentos sociais 
por meio da articulação de ações 

governamentais, 
instituída pelo Estatuto da Criança e do 

ECA e indique a INCORRETA: 
Manutenção de fundos municipais, estaduais e 

Criação de programas específicos sob a orientação da 

Criação de órgãos deliberativos e controladores das 

Primazia da municipalização no atendimento social 

exercer a profissão de 

Os possuidores de diploma em curso de 
graduação em Serviço Social, reconhecido 
ou não, expedido por estabelecimento de 
ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão 

e diploma de curso 
superior em Serviço Social, em nível de 
graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em 
países estrangeiros, conveniado ou não com 
o governo brasileiro, revalidado ou não em 

Analise as assertivas abaixo, em relação a 
“Garantia de Prevenção Social” prevista na 

 PNAS e 
definição 

centros de cadastro de 

Consiste na ação de criação de apoios, nas situações 

a atenção às populações excluídas por meio 

Propicia o acesso a bens, serviços e direitos 
 

NÃO é uma competência do Assistente Social: 
Orientar indivíduos e grupos de um único segmento 
social no sentido de identificar recursos e de fazer 
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e 

Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 

Encaminhar providências, e prestar orientação social 

 

34. Analise as assertivas abaixo em relação a um 
plano de assistência social e 
CORRETA: 

A. As esferas político administrativas da Federaç‐
deliberam sobre suas competências.

B. A elaboração do plano pressupõe não a articulação 
com as demais políticas setoriais.

C. Os objetivos do plano de assistência social devem 
considerar os princípios da LOAS e as normas das 
políticas correlatas. 

D. Todas as alternativas estão incorretas.
 
35. É INCORRETO afirmar sobre o direito à saúde 

no Brasil: 
A. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

B. O dever do Estado para com ele exclui o das pessoas, 
da família, das empresas e da sociedade.

C. É um direito fundamental do ser humano.
D. Deve o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 
 
36. Analise as assertivas abaixo em relação aos 

desafios do uso do estudo social no trabalho 
profissional e assinale a INCORRETA:

A. O objetivo e a direção do estudo social são definidos 
pelo poder e pelo saber institucional.

B. O objeto da ação profissional orienta o conteúdo e as 
finalidades do estudo social. 

C. O Assistente Social responsável pelo estudo social 
define os instrumentos de sua realização.

D. Apenas as alternativas “B” e “C” estão corretas.
 
37. A assistência social rege-se por princípios. NÃO 

é um deles: 
A. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 

ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando. 

B. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo.

C. Inexequibilidade do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

D. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

 
38. O que a Seguridade Social deve garantir, na 

perspectiva do projeto ético político do serviço 
social? 

A. A implantação de programas sociais voltados a 
segmentos sociais específicos definidos por critérios 
de pobreza e vulnerabilidade. 

B. O exercício do controle social prioritariamente na 
fiscalização do fundo público. 

C. O caráter universal com manutenção da lógica 
contratualista de seguro social. 

D. O financiamento com ênfase na contribuição de 
empregadores e no orçamento fiscal, de modo a 
desonerar os trabalhadores. 
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Analise as assertivas abaixo em relação a um 
plano de assistência social e indique a 

administrativas da Federaç‐ ão 
suas competências. 

A elaboração do plano pressupõe não a articulação 
com as demais políticas setoriais. 
Os objetivos do plano de assistência social devem 
considerar os princípios da LOAS e as normas das 

alternativas estão incorretas. 

É INCORRETO afirmar sobre o direito à saúde 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 

agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

O dever do Estado para com ele exclui o das pessoas, 
da família, das empresas e da sociedade. 
É um direito fundamental do ser humano. 
Deve o Estado prover as condições indispensáveis ao 

Analise as assertivas abaixo em relação aos 
desafios do uso do estudo social no trabalho 
profissional e assinale a INCORRETA: 

e a direção do estudo social são definidos 
pelo poder e pelo saber institucional. 
O objeto da ação profissional orienta o conteúdo e as 

O Assistente Social responsável pelo estudo social 
de sua realização. 

Apenas as alternativas “B” e “C” estão corretas. 

se por princípios. NÃO 

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 

convivência familiar e comunitária, 

Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo. 
Inexequibilidade do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 

Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

O que a Seguridade Social deve garantir, na 
perspectiva do projeto ético político do serviço 

implantação de programas sociais voltados a 
segmentos sociais específicos definidos por critérios 

O exercício do controle social prioritariamente na 

O caráter universal com manutenção da lógica 

O financiamento com ênfase na contribuição de 
empregadores e no orçamento fiscal, de modo a 



 

 
CADERNO DE PROVA: 05 e 06 - Assis

 

39. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à Lei 
Maria da Penha. São formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 

A. A violência moral, entendida como qualquer conduta 
que configure calúnia ou difamação e que exclua 
injúria. 

B. A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação. 

C. A violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força.

D. A violência física, entendida como qualquer conduta 
que ofenda sua integridade ou saúde corporal.

 
40. É competência do assistente social, de acordo 

com a Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993 
regulamenta a profissão do assistente social:

A. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de 
serviço social, nos níveis de graduação e pós
graduação. 

B. Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a legislação 
em vigor. 

C. Orientar indivíduos e grupos de trabalhadores no 
sentido de identificar recursos e de fazer o seu uso 
no atendimento e na defesa de seus direitos.

D. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 
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Assinale a alternativa INCORRETA quanto à Lei 
da Penha. São formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, entre 

A violência moral, entendida como qualquer conduta 
que configure calúnia ou difamação e que exclua 

A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

ação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à 

entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 
A violência física, entendida como qualquer conduta 

integridade ou saúde corporal. 

É competência do assistente social, de acordo 
com a Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993 - que 
regulamenta a profissão do assistente social: 
Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de 

de graduação e pós-

Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a legislação 

Orientar indivíduos e grupos de trabalhadores no 
sentido de identificar recursos e de fazer o seu uso 

atendimento e na defesa de seus direitos. 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
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