
                       403 - ASSISTENTE SOCIAL

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo  50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o Caderno de Questões corresponde ao cargo em que está inscrito, se a 
numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for 
detectado, solicite ao fiscal outro caderno ou outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 4h (quatro horas),  incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva. 
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida  1h30 (uma hora e meia)  de prova, devendo, 
ao sair,  entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente,  a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido 
para correção.
• O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a  prova, deverá retirar-se  imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas 
dependências deste
•

, bem como não poderá utilizar os sanitários.
 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 02 (dois) últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, 

assinando o termo respectivo e saindo juntos da sala.

INSTRUÇÕES GERAIS

 05/2015

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

 EDITAL 01/2015

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas    -   O candidato poderá destacar e levar para conferência.

 

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA
   

 403  - ASSISTENTE SOCIAL  CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no s cursos.org.br) a partir do dia 18 de maio de 2015.

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, se esta corresponde ao cargo em que está inscrito e se a totalidade da 
quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 
respostas.
• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

• Todas as questões deverão ser respondidas.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE ARARAQUARA 

Nome do Candidato                                                                                        Número de Inscrição 



 



 

Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara – 403 – Assistente Social   2 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia atentamente o texto adaptado abaixo, transcrito do 
site http://planetasustentavel.abril.com.br, para responder 
às questões de 1 a 4. 

 
 

O MUNDO COM SEDE 
 
 Dois terços da população mundial em 2025 não terão acesso à 

água potável se nada for feito para evitar a escassez 
 

A natureza pode ser irônica quando responde às 

agressões causadas pelo homem. Exemplo disso é a relação da 

humanidade com a água, o líquido mais abundante da Terra. 

Tratamos tão mal nosso planeta que acabamos nos colocando 

numa realidade catastrófica, de dupla face: ao mesmo tempo 

que corremos o risco de afogar nossas cidades sob a água 

salgada do mar, padecemos da falta de água doce. De um lado, 

está o aquecimento global, com o consequente derretimento 

das geleiras e a elevação do nível dos mares, que ameaça 

desalojar bilhões de habitantes das zonas litorâneas. De outro, 

há o esgotamento das reservas de água potável do planeta. Em 

outras palavras, estamos chegando à mesma situação extrema 

de um náufrago, que se vê com água por todos os lados, mas 

sem nenhuma gota para beber. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) 

repetem o diagnóstico cada vez mais alarmante: mais de 1 

bilhão de pessoas – o equivalente a 18% da população mundial 

– não têm acesso a uma quantidade mínima aceitável de água 

potável, ou seja, água segura para uso humano. Se nada mudar 

no padrão de consumo, dois terços da população do planeta em 

2025 – 5,5 bilhões de pessoas – poderão não ter acesso à água 

limpa. E, em 2050, apenas um quarto da humanidade vai dispor 

de água para satisfazer suas necessidades básicas. A escassez 

de água não ameaça apenas com a sede, traz a morte na forma 

de doenças. Segundo a ONU, 1,7 bilhão de pessoas não têm 

acesso a sistemas de saneamento básico e 2,2 milhões morrem 

a cada ano em todo o mundo por consumir água contaminada e 

contrair doenças como diarreia e malária. A água potável é um 

bem raro por natureza. Quase 97,5% da água que cobre a 

superfície da Terra é salgada. Dos restantes 2,5%, dois terços 

estão em estado sólido, nas geleiras e calotas polares – de 

difícil aproveitamento. A maior parte da água em estado líquido 

encontra-se no subterrâneo. Lagos, rios e lençóis freáticos 

menos profundos são apenas 0,26% de toda a água potável. É 

dessa pequena fração que toda a humanidade (e boa parte da 

flora e fauna) depende para sobreviver. É claro que, a princípio, 

fontes não deveriam se esgotar, com o ciclo da água garantindo 

a permanente renovação do volume de rios, lagos e lençóis 

freáticos por meio das chuvas, originadas pela evaporação dos 

mares. A água está em eterna reciclagem, há bilhões de anos. 

A questão é o descompasso entre o tempo necessário para 

essa renovação e o ritmo em que exploramos os recursos 

hídricos. 

 
DESEQUILÍBRIO 
O primeiro problema é o desequilíbrio na distribuição – um 

desequilíbrio que começa pela geografia física e segue pela 

economia. Alguns países têm muito mais água do que sua 

população necessita. É o caso do Canadá, da Islândia e do 

Brasil. Outros são situados em regiões extremamente secas, 

como o norte da África, o Oriente Médio e o norte da China. 

Como resultado dessa má distribuição, um canadense pode 

gastar até 600 litros de água por dia, enquanto um africano 

dispõe de menos de 30 litros para beber, cozinhar, fazer a 

higiene, limpar a casa, irrigar a plantação e sustentar os 

rebanhos. As populações que habitam as áreas mais áridas da 

Terra vivem o que se chama “estresse hídrico”, uma reunião de 

fatores ambientais, como falta de chuvas, e socioeconômicos, 

como crescimento demográfico alto, que resulta em gente 

demais para água de menos. A África Subsaariana não é de 

todo desprovida de recursos hídricos. 

 
 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise as 

assertivas abaixo. 
 

I. Os segmentos aos quais se atribui o desequilíbrio na 
repartição da água são, respectivamente, a 
geografia física e a economia. 

II. O homem é o maior agressor da Terra, responsável 
pela catástrofe do planeta. 

III. De acordo com relatórios da ONU, dois terços da 
população mundial não têm acesso a uma 
quantidade mínima aceitável de água potável. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I e II, apenas. 
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2. Assinale a alternativa cuja palavra entre parênteses não 
substitui corretamente o vocábulo destacado na frase, 
comprometendo a verdadeira compreensão do texto. 

 
(A) “A natureza pode ser irônica quando responde às 

agressões causadas pelo homem.” (mordaz) 
(B) “A escassez de água não ameaça apenas com a 

sede, traz a morte na forma de doenças.” 
(insuficiência) 

(C) “De outro, há o esgotamento das reservas de água 
potável do planeta.“ (colapso) 

(D) “A África Subsaariana não é de todo desprovida de 
recursos hídricos.” (acautelada) 

(E) “Relatórios da Organização das Nações Unidas 
(ONU) repetem o diagnóstico cada vez mais 
alarmante [...]” (espantoso) 

 
 

3. Em relação ao trecho abaixo, analise as assertivas. 
 

“Em outras palavras, estamos chegando à mesma 

situação extrema de um náufrago, que se vê com água por 

todos os lados, mas sem nenhuma gota para beber.” 

 
I. O vocábulo destacado introduz uma oração 

subordinada adjetiva, pois é um pronome relativo. 
II. No trecho: “que se vê com água por todos os lados”, 

também ficaria correto o emprego enclítico do 
pronome “se”. 

III. A conjunção “mas” poderia ser substituída pela 
conjunção “embora”, sem alterar a relação entre as 
orações. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I e II, apenas. 

 
 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
cuja classificação das palavras destacadas na frase 
abaixo esteja correta. 

 
“A água potável1 é um2 bem3 raro4 por natureza.” 

 
(A) 1. substantivo/ 2. numeral/ 3. advérbio/ 4. advérbio. 
(B) 1. adjetivo/ 2. numeral/ 3. substantivo/ 4. advérbio. 
(C) 1. adjetivo/ 2. artigo/ 3. advérbio/ 4. substantivo. 
(D) 1. adjetivo/ 2. artigo/ 3. substantivo/ 4. adjetivo. 
(E) 1. substantivo/ 2. numeral/ 3. advérbio/ 4. adjetivo. 

 
 
 
 
 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação às regras de pontuação, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Afinal foi, o fenômeno climático, como consequência 

do aquecimento global, o maior, responsável pelas 
altas temperaturas e pela ausência de chuvas? 

(B) Afinal, foi o fenômeno climático, como consequência 
do aquecimento global, o maior responsável pelas 
altas temperaturas e pela ausência de chuvas? 

(C) Afinal foi o fenômeno climático, como consequência, 
do aquecimento global, o maior responsável pelas 
altas temperaturas e pela ausência de chuvas? 

(D) Afinal, foi o fenômeno climático, como consequência 
do aquecimento global o maior, responsável pelas 
altas temperaturas e pela ausência de chuvas? 

(E) Afinal, foi o fenômeno climático, como consequência 
do aquecimento global o maior responsável, pelas 
altas temperaturas e pela, ausência de chuvas? 

 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação às regras de concordância verbal, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Deveria haver mais pessoas de caráter no mundo. 
(B) A maioria dos protestos foram invadidos por 

baderneiros. 
(C) Do meu trabalho até minha casa é 15 quilômetros. 
(D) Podem existir outras propostas melhores, mas não 

mais seguras. 
(E) Choveram vaias no pronunciamento do político. 

 
 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
com a gramática normativa tradicional e com relação à 
regência verbal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Todos aspiram uma carreira brilhante. 
(B) A mudança de cidade visava uma vida mais 

tranquila. 
(C) A desistência implica em pagamento de multa. 
(D) O menino assistia o desenho na TV. 
(E) A atitude do diretor desagradou aos alunos. 

 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação às figuras de linguagem, correlacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
1. Sílvio encostou no braço da 

poltrona e caiu. 
(   ) metáfora 

2. Meire adora ouvir Bethânia, 
sua cantora predileta. 

(   ) sinestesia 

3. Sua alma é um poço de 
veneno. 

(   ) metonímia 

4. O recheio do bolo tinha um 
sabor áspero e amargo. 

(   ) prosopopeia 

5. As janelas espiavam o silêncio 
da cidade. 

(   ) catacrese 
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(A) 2/ 1/ 3/ 5/ 4 
(B) 1/ 4/ 5/ 2/ 3 
(C) 4/ 3/ 2/ 1/ 5 
(D) 3/ 4/ 2/ 5/ 1 
(E) 2/ 1/ 3/ 4/ 5 

 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação à ocorrência ou não de crase, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Você deve ficar atento às leis. 
(B) Noemi não se adaptou à vida no exterior. 
(C) Jorge estava alheio à tudo que o cercava. 
(D) Osvaldo, durante o discurso, fez uma alusão à vida 

difícil que teve na infância. 
(E) Pedro sentiu-se apto a assumir a nova posição. 

 
 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
com relação à regência nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Qualquer pessoa é passível de erro. 
(B) Clara é devota por Santo Agostinho. 
(C) Olga parecia propensa em aceitar o fato. 
(D) Em respeito em você não tocarei nesse assunto. 
(E) Sua decisão foi posterior da do seu funcionário. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
11. A sequência abaixo é formada pelas letras Z, A, H, L, E e 

N que se repetem indefinidamente e na mesma ordem. 
Observe. 

 
ZAHLENZAHLENZAHLENZAH... 

 
 É correto afirmar que a letra H que aparece pela primeira 

vez na 3ª posição da sequência aparecerá pela centésima 
vez na posição 

 
(A) 100. 
(B) 225. 
(C) 384. 
(D) 597. 
(E) 604. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Determinada sequência numérica é obtida com o primeiro 
termo escolhido aleatoriamente e os termos posteriores 
sendo o triplo do termo anterior subtraído de 2. Sobre 
essa sequência, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Se o primeiro termo for igual a zero, os demais 

termos serão sempre negativos. 
II. Se o primeiro termo for igual a um número positivo 

qualquer, então a sequência será sempre crescente. 
III. Se o primeiro termo for negativo, todos os outros 

termos serão negativos. 
IV. Todos os seus termos serão sempre positivos e 

estarão em ordem crescente, não importando o valor 
do primeiro termo escolhido. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 
(E) I e III, apenas. 

 
 

13. O lado menor de um retângulo mede x centímetros e seu 
lado maior mede x+6 centímetros. Observe a figura 
abaixo. 

 

 
 
 Sabendo que o perímetro deste retângulo é igual a 88 

centímetros, assinale a alternativa que apresenta a 
medida de seu lado maior, em centímetros. 

 
(A) 25. 
(B) 31. 
(C) 34. 
(D) 38. 
(E) 41. 
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14. Considerando “n” como um número natural qualquer, 
define-se D(n) como o conjunto de divisores de “n”. Por 
exemplo: D(14) = {1, 2, 7, 14}; D(15) = {1, 3, 5, 15};       
D(16) = {1, 2, 4, 8, 16}. Diante do exposto, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Quanto maior o valor de “n”, mais elementos o 

conjunto D(n) conterá. 
II. Se “n” for um número par, então o conjunto D(n) 

necessariamente conterá número 2 como elemento.  
III. Se “n” for um número primo diferente de 1, então o 

conjunto D(n) conterá apenas 2 elementos, não 
importando o valor de “n”. 

IV. Se “n” for um número ímpar, então o conjunto D(n) 
necessariamente conterá número 3 como elemento. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 
 

15. Um quadrado mágico é uma tabela na qual a soma dos 
números em cada linha, em cada coluna e na diagonal é 
sempre a mesma. A figura abaixo é um quadrado mágico.  

 

 
 
 Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o 

valor das incógnitas. 
 

(A) X = 6; K = 12. 
(B) X = 4; K = 10. 
(C) X = 5; K = 10. 
(D) X = 6; K = 15. 
(E) X = 5; K = 15. 

 
 

16. Um homem está economizando dinheiro. Ele consegue 
economizar R$30,00 por mês todos os meses há mais de 
um ano. Sabendo que, no mês que vem, ele terá o dobro 
do montante que tinha há 4 meses, é correto afirmar que o 
montante que ele possui hoje é de 

 
(A) R$180,00. 
(B) R$200,00. 
(C) R$210,00. 
(D) R$240,00. 
(E) R$270,00. 

 
 
 
 
 

17. Determinada amostra de material de massa 25kg era 
composta de 95% de água e o restante de outros 
materiais. Após ser aquecida em um forno, 2% desta água 
evaporou, mas os outros materiais continuaram intactos. 
Assinale a alternativa que apresenta a massa desta 
amostra, em kg, depois de ser aquecida no forno. 

 
(A) 22,500. 
(B) 23,225. 
(C) 24,525. 
(D) 24,750. 
(E) 25,045. 

 
 

18. Uma empresa funciona em três períodos: manhã, tarde e 
noite. No período da manhã, há 56 funcionários 
trabalhando; no período da tarde, há 49 e, no período da 
noite, há 28. Sabendo que 12 funcionários trabalham no 
período da manhã e da tarde, mas não à noite; que 17 
funcionários trabalham no período da tarde e da noite, 
mas não de manhã; que 5 funcionários trabalham no 
período da manhã e da noite, mas não à tarde e que 2 
funcionários trabalham nos três períodos, assinale a 
alternativa que apresenta o número total de funcionários 
dessa empresa. 

 
(A) 86. 
(B) 95. 
(C) 104. 
(D) 114. 
(E) 125. 

 
 

19. Depois de perder um processo na justiça, o terreno 

retangular de uma empresa perdeu 
9
2  de sua largura e 

5
1  

de seu comprimento, passando assim a ter 242,76m² de 
área. Sabendo que, antes de perder o processo, o terreno 
tinha 25,5m de comprimento, é correto afirmar que sua 
largura, em metros, antes do processo, era de 

 
(A) 10,8. 
(B) 12,5. 
(C) 15,3. 
(D) 18,4. 
(E) 20,6. 

 
 

20. Assinale a alternativa que apresenta o menor número 
natural formado por 7 algarismos distintos, que seja 
divisível por 33. 

 
(A) 2013456. 
(B) 2013476. 
(C) 1023462. 
(D) 1023584. 
(E) 1023495. 
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ATUALIDADES 
 
 
21. Determinado telescópio espacial que, segundo um 

astrofísico brasileiro, inspirou uma geração inteira de 
novos cientistas, orbita a Terra a 570km de altitude e é 
resultado de uma colaboração entre a Agência Espacial 
Norte-americana (Nasa) e a Agência Espacial Europeia 
(ESA). Esse telescópio comemorou, no dia 24 de abril, 25 
anos no espaço. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dele. 

 
(A) Compton. 
(B) Hubble. 
(C) Chandra. 
(D) Spitzer. 
(E) Plato. 

 
 

22. O chamado genocídio armênio, ocorrido entre 1915 e 
1917, durante a Primeira Guerra Mundial, é reconhecido 
por cerca de 20 países. Os armênios afirmam que até 1,5 
milhão de pessoas foram mortas nos massacres 
realizados pelo Império Otomano, precursor do atual 
Estado turco, durante a Primeira Guerra Mundial, contudo 
vários países sancionam a negação do fato. Um país em 
especial também não reconhece oficialmente o 
“genocídio”. Em referências ao massacre, o governo se 
diz solidário às vítimas do que classifica como tragédia, 
mas não menciona a palavra genocídio. Assinale a 
alternativa que apresenta esse país. 

 
(A) Argentina. 
(B) França. 
(C) Rússia. 
(D) Brasil. 
(E) Uruguai. 

 
 

23. Leia o trecho adaptado de uma notícia veiculada em 
janeiro de 2015, no Jornal de Araraquara, e, em seguida, 
assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.  

 
O Prefeito Antonio Clóvis Pinto Ferraz (Coca Ferraz) e 

vereadores da base do governo, com técnicos municipais, 

reuniram-se com o promotor público Raul de Mello Franco 

Júnior para debater a cobrança da taxa de 

_____________________. A Prefeitura de Araraquara 

esclarece que é obrigatória esta taxa. 

 
(A) coleta de lixo 
(B) sacolinhas plásticas 
(C) operações de crédito 
(D) transporte público 
(E) água tratada 

 
 
 

24. Um terremoto de 7,8 graus, o mais violento dos últimos 80 
anos em um país da Ásia, provocou vários tremores 
secundários e, até 28 de abril, o número de mortos 
passava de 5 mil. Assinale a alternativa que apresenta o 
país a que o texto se refere. 

 
(A) Índia. 
(B) Japão. 
(C) Nepal. 
(D) China. 
(E) Israel. 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL (CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS) 

 
 
25. Acerca do Parecer Social, marque V para verdadeiro ou F 

para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) No Parecer Social, o Assistente Social deve emitir 

opinião fundamentada acerca das informações 
colhidas. 

(   ) O Parecer Social contribui para ultrapassar a mera 
descrição dos fatos, possibilitando ao profissional 
adicionar ao relatório social uma identidade 
profissional. 

(   ) A emissão de um Parecer Social pressupõe a 
existência de um relatório social interno ou externo, 
sendo o Parecer Social entendido como a conclusão 
de determinado trabalho.  

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

26. É correto afirmar que o Laudo Social representa um 
documento  

 

(A) fundamentado na área do Serviço Social decorrente, 
principalmente, da perícia social, geralmente 
utilizado no meio judiciário como um dos elementos 
de “prova”, com finalidade de dar suporte a uma 
decisão judicial. 

(B) que remete a uma manifestação sucinta, enfocando-
se, objetivamente, à questão ou à situação social 
analisada por meio do estudo social, com uma 
finalização de caráter conclusivo ou indicativo. 

(C) cuja finalidade é conhecer de forma crítica uma 
determinada situação ou expressão da questão 
social nos seus aspectos socioeconômicos e 
culturais. 

(D) composto pela apresentação descritiva e 
interpretativa de uma situação ou expressão da 
questão social. 

(E) avaliativo, exame ou vistoria solicitada ou 
determinada sempre que a situação exigir um 
parecer técnico ou científico. 
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27. As redes sociais surgem como alternativa para minimizar 
situações de exclusão social e, em parte, contribuem para 
a garantia de direitos, principalmente, onde se observa a 
fragilização das políticas públicas. Acerca da exclusão 
social, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O processo socioeconômico e político e a 

globalização não afetam a inclusão social. 
(B) A exclusão social se difere da discriminação e da 

humilhação daqueles que não encontram 
oportunidade de trabalho. 

(C) A exclusão social é fenômeno multidimensional, 
portanto, complexo. 

(D) As relações horizontais devem ser abolidas por não 
facilitar a interdependência de serviços prestados. 

(E) A rede social não tem ligações com ações 
complementares, já que atuam de forma setorizada.  

 
 

28. Na prática interdisciplinar do Assistente Social, faz-se 
necessário absorver conceitos e, entre estes, está o da 
Interdisciplinaridade Auxiliar. É correto afirmar que este 
conceito  

 
(A) consiste em reunir várias especialidades para 

encontrar soluções técnicas, objetivando a solução 
de determinados problemas. 

(B) toma por empréstimo o método ou procedimentos de 
outra disciplina. 

(C) integra níveis teóricos e métodos correspondentes, 
dando origem a um nível de integração atingível por 
meio da pesquisa científica. 

(D) é um conjunto de informações que unidas 
contribuem para garantir uma formação ampla e 
geral. 

(E) é um marco conceitual ou modelo teórico aplicado 
para trabalhar em disciplinas muito diferentes entre 
si. 

 
 

29. Para uma postura interdisciplinar coesa, faz-se necessário 
estabelecer parcerias em concordância com o projeto 
profissional mais abrangente, visto que o Assistente Social 
tem, no meio em que desenvolve sua atividade técnica, 
influência de vários determinantes, como o econômico, 
cultural, político, geográfico, além das exigências de 
conhecimento detalhado da realidade na qual está 
inserido. Neste sentido, a postura interdisciplinar torna-se 
condicional às atividades do Assistente Social, que passa 
a funcionar como 

 
(A) base direcionada para absorver e para digerir 

problemas. 
(B) alvo que permanece distanciado do contexto prático. 
(C) veículo de intermediação, atuando somente no foco 

de tensão. 
(D) sistema que pode girar, podendo ir e vir no contexto 

intervencional. 
(E) divulgador de programas, com direcionamento para 

o âmbito social. 
 
 

30. Com relação à interdisciplinaridade presente na prática 
dos profissionais assistentes sociais, analise as assertivas 
abaixo. 

 

I. A interdisciplinaridade visa a eliminar as diferenças, 
analisando questões-problema de forma isolada. 

II. A interdisciplinaridade visa a decidir situações-
problema usando um único conhecimento técnico 
como principal e único instrumento a ser utilizado. 

III. A interdisciplinaridade visa a favorecer o 
alargamento e a flexibilização no âmbito do 
conhecimento. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

31. No que concerne à família, a política, no âmbito de 
serviços prestados, vê como importante a abertura de 
caminhos que levem à desmistificação, abrindo caminho 
para o reconhecimento da diversidade de arranjos 
existentes e as novas composições familiares nos dias 
atuais. Com relação à família, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) O conhecimento das famílias padrões leva ao 
conhecimento das bases das famílias atuais. 

(B) Famílias numerosas são aquelas que possuem 
diversidade de arranjos. 

(C) Considera-se família padrão a mesma que a família 
natural. 

(D) Famílias compostas de vários núcleos também 
possuem vários arranjos. 

(E) Diante dos diferentes arranjos familiares na 
atualidade, há a necessidade de uma contínua 
reflexão por parte dos profissionais, para que se 
tenha clareza da realidade em que cada família está 
inserida. 

 
 

32. No desempenho de sua prática profissional e institucional, 
o Assistente Social, de forma constante, empreende 
funções, as quais necessitam de contatos com instituições 
e movimentos populares, entre estes, as chamadas redes 
sócio-comunitárias. É correto afirmar que estas são 
constituídas por 

 

(A) agentes filantrópicos, organizações e associações 
de bairros, entre outros, que objetivam oferecer 
serviços assistenciais, organizar comunidades e 
grupos sociais. 

(B) serviços especializados na área de educação, 
saúde, habitação, previdência e outros que se 
destinam a atender aos que podem pagar por eles. 

(C) organizações responsáveis pela articulação dos 
serviços e das políticas públicas entre os municípios. 

(D) entidades que prestam serviços e programas sociais 
consagrados pelas políticas públicas, a exemplo da 
Assistência Social, previdência social, cultura e 
lazer. 

(E) entidades que articulam o conjunto organizações, 
entre estas, as redes setoriais, priorizando o 
atendimento integral às necessidades dos 
segmentos vulnerabilizados socialmente.  
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33. Com relação à Assistência Pública, no Brasil, e a sua 
organização no âmbito legal e institucional, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Consideram-se entidades de assessoramento 

aquelas entidades que, de forma permanente e 
planejada, prestam serviços, executam programas 
ou projetos e concedem benefícios de prestação 
social básica ou especial dirigidos às famílias e aos 
indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. 

(   ) Consideram-se entidades de atendimento aquelas 
que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos 
voltados, prioritariamente, para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de Assistência Social. 

(   ) Consideram-se entidades de defesa e garantia de 
direitos aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e 
executam programas e projetos voltados, 
prioritariamente, para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais e promoção da cidadania. 

 
(A) V/ V/ V 
(B) F/ V/ F 
(C) V/ V/ F 
(D) F/ F/ V 
(E) V/ F/ V 

 
 

34. No que concerne aos conhecimentos básicos acerca de 
supervisão e administração em Serviço Social, deve-se, 
enquanto profissionais, ter Noções de Planejamento e 
Plano, sendo que 

 
(A) o Planejamento representa instrumento norteador 

das ações a serem desenvolvidas para execução de 
um plano. O Plano trata de escolhas de cursos de 
ação com base em objetivos, fatos e estimativas do 
que poderá ocorrer em cada alternativa possível. 

(B) o Planejamento se refere à escolha consciente de 
cursos de ação, com base em objetivos, em fatos e 
na estimativa do que poderá ocorrer em cada 
alternativa disponível. O Plano é um instrumento 
norteador das ações a serem desenvolvidas para a 
execução de um planejamento. 

(C) o Planejamento tem como resultante o instrumento 
que detalha um Plano e a programação de ações 
entendidas como necessárias. O Plano tem como 
finalidade a formulação e a posterior conquista dos 
objetivos estabelecidos. 

(D) o Planejamento refere aos métodos, aos processos, 
às regras e aos regulamentos. O Plano representa a 
finalidade de um planejamento.  

(E) o Planejamento resulta do processo de um Plano. O 
Plano é resultante do processo de planejamento. 

 
 
 
 

35. Com relação à Ética Profissional e ao Código de Ética do 
Profissional Assistente Social, analise as assertivas 
abaixo. 

 

I. É princípio fundamental a ampliação e a 
consolidação da cidadania, considerada tarefa 
primordial de toda a sociedade, com vistas à 
garantia dos direitos civis, sociais e políticos das 
classes trabalhadoras. 

II. É princípio fundamental a opção por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem exploração de 
classe, etnia e gênero. 

III. É princípio fundamental o posicionamento em favor 
da gestão seletiva para acesso a programas e em 
políticas sociais de bens e serviços. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

36. Assinale a alternativa que, no âmbito da Assistência 
Pública no Brasil, representa um dos serviços relativos à 
proteção básica, de acordo com a Política Nacional de 
Assistência Social implementada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 
(A) Serviços socioeducativos para a faixa etária de 6 a 

24 anos de idade. 
(B) Serviço de reabilitação de pessoas com deficiência 

na comunidade de origem. 
(C) Medidas Socioeducativas em meio aberto (PSC – 

Prestação de Serviços à Comunidade e LA – 
Liberdade Assistida). 

(D) Casa Lar. 
(E) Abordagem de rua. 

 
 

37. No que concerne à prática profissional, às possibilidades e 
aos limites que permeiam a atuação do Assistente Social, 
o Código de Ética explicita direitos do Assistente Social no 
tocante às relações com as instituições. Assinale a 
alternativa que apresenta um destes direitos. 

 
(A) Programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente. 
(B) Ter acesso a informações institucionais que 

relacionem aos programas e às políticas sociais, e 
sejam necessárias ao pleno exercício das 
atribuições profissionais. 

(C) Desempenhar suas atividades profissionais com 
eficiência e responsabilidade, observando a 
legislação em vigor. 

(D) Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão. 

(E) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 
caracterizem a censura e o cerceamento da 
liberdade. 
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38. Quanto à política de Assistência Pública no país, a 
Assistência Social de atendimento às necessidades 
básicas das famílias se traduz na proteção à maternidade, 
à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora 
de deficiência, sendo diretriz da Assistência Social a 

 
(A) seletividade na prestação de serviços e benefícios. 
(B) preservação do valor real dos benefícios fornecidos. 
(C) contribuição adicional custeada para complemento 

do atendimento.  
(D) participação da iniciativa privada, obedecendo a 

preceitos constitucionais. 
(E) participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 
 

39. É correto afirmar que a assessoria que faz parte de várias 
ações práticas desenvolvidas pelo Assistente Social 
corresponde ao(à) 

 
(A) análise e à amostragem de resultados. 
(B) simples levantamento da realidade observada. 
(C) acompanhamento restrito de projetos e situações 

localizadas. 
(D) acompanhamento amplo de processos de trabalho, 

observando limites e possibilidades quanto à 
realidade observada. 

(E) prestação exclusiva de serviços. 
 

 
40. O enfoque deve ser dado ao ato de planejar no contexto 

social. Acerca do Planejamento, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. O ato de planejar representa processo que depende, 

fundamentalmente, de conhecer intimamente a 
situação atual de um sistema e definir aquela a que 
se pretende chegar. 

II. O ato de planejar representa processo de tomar 
decisões que afetam a estrutura e o produto de um 
sistema. 

III. O ato de planejar representa processo no qual se dá 
a avaliação de produtos finais e resultados. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I e II, apenas 

 
 
 
 
 
 
 
 

41. No que concerne à família e a serviços, principalmente ao 
atendimento que é prestado ao idoso, em caso de 
confirmação ou suspeita de maus tratos, há a obrigação, 
por parte de profissionais que desenvolvem suas funções 
em órgãos públicos, o dever de comunicar ao seguinte 
órgão: 

 
(A) Secretaria de Assistência Social. 
(B) Centro de Referência do Idoso. 
(C) Autoridade Policial. 
(D) Unidade Básica de Saúde. 
(E) Centro de Referência Especializado da assistência 

Social. 
 

 
42. Segundo o constante no Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária, os municípios 
devem promover assistência e proteção básica às 
famílias, devendo criar unidade de Assistência Social com 
a função de articulação dos serviços prestados no seu 
território de abrangência, visando à potencialização da 
proteção social. Assinale a alternativa que apresenta a 
unidade a que se refere a descrição. 

 
(A) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 
(B) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
(C) Centro de Sociabilização e Cultura (CSC). 
(D) Centro de Formação de Jovens e Adultos 

(CEFOJA). 
(E) Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS). 
 

 
43. Com relação ao Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF), o qual tem como objeto de ação a acolhida, a 
orientação e a inserção em serviços de Assistência Social, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O PAIF visa a contribuir para desvincular as famílias 

dos serviços geracionais. 
(   ) O PAIF visa a fortalecer o protagonismo e a 

autonomia das famílias e das comunidades. 
(   ) O PAIF visa a promover e a elevar o nível de 

educação formal dos adultos. 
 

(A) F/ F/ V 
(B) V/ V/ F 
(C) V/ F/ F 
(D) F/ V/ F 
(E) V/ V/ V 
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44. Trata-se do sistema que se constitui, no âmbito da 
Assistência, pelo conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios prestados por meio de convênios 
com organizações sem fins lucrativos, por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais da 
Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas 
pelo poder público. Assinale a alternativa que apresenta a 
que sistema a descrição se refere. 

 
(A) Sistema Único de Saúde. 
(B) Sistema Integrado de Educação.  
(C) Sistema de Integrado de Trabalho e Renda. 
(D) Sistema de Integração e Inclusão Social. 
(E) Sistema Único da Assistência Social. 

 
 

45. Com relação às entidades de atendimento às crianças e a 
adolescentes, e que prestam serviços de acolhimento, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) As entidades que desenvolvam programas de 

acolhimento familiar ou institucional deverão adotar 
como um de seus princípios o não desmembramento 
de grupos de irmãos. 

(B) As Organizações Não Governamentais (ONGs) 
poderão funcionar mesmo antes de registradas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). 

(C) Não é obrigação das entidades que desenvolvem 
programas de internação oferecer atendimento 
personalizado em pequenas unidades e grupos 
reduzidos. 

(D) As entidades que desenvolvem programas de abrigo 
não têm como princípio a participação na vida da 
comunidade local. 

(E) A profissionalização bem como a assistência 
religiosa não são obrigações das entidades que 
desenvolvem programas de abrigo. 

 
 

46. Com relação à Política de Assistência Pública e quanto ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) no tocante aos três níveis 
de governo (municipal, estadual e federal) e Distrito 
Federal, analise as assertivas abaixo. 

 
I. É função dos SUS, no que concerne aos três níveis 

de governo e Distrito Federal, avaliar a prática dos 
profissionais no âmbito do atendimento nos postos 
de saúde. 

II. É função do SUS, no que concerne aos três níveis 
de governo e Distrito Federal, ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

III. É função do SUS, no que concerne aos três níveis 
de governo e Distrito Federal, fomentar a criação de 
associações voltadas para o atendimento no âmbito 
da saúde. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

47. Com relação à Assistência e ao Assistencialismo, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O Assistencialismo se refere, dentre outros, ao 

acesso a um bem por meio de doação ou de serviço 
prestado individualmente. Está ligado ao 
voluntariado. 

(   ) A Assistência Social refere-se à Política Pública de 
benefícios e atenção aos necessitados, funcionado 
como garantia e controle de situações de carência. 
O caráter principal desta é fornecer assistência aos 
excluídos. 

(   ) A Assistência Social se destina à população mais 
vulnerável, com o objetivo de superar exclusões 
sociais, defender e vigiar os direitos da cidadania e 
da dignidade humana, não podendo ser entendida 
como uma ajuda. 

 
(A) V/ V/ F 
(B) V/ F/ F 
(C) V/ F/ V 
(D) F/ F/ V 
(E) V/ V/ V 

 
 

48. Com relação à Política Nacional de Assistência Social, 
tendo como base o Plano Nacional de Assistência Social e 
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. A Assistência Social tem como objetivo atuar com 

famílias e indivíduos que tiveram seus direitos 
violados, porém com vínculos familiares e 
comunitários ainda existentes. 

II. A Assistência Social tem como objetivo prover 
atenções socioassistenciais às famílias e aos 
indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, a exemplo do abandono, 
vitimização física, psíquica e/ou abuso sexual.  

III. A Assistência Social tem como objetivo prevenir 
situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades com o fortalecimento do vínculo 
familiar e comunitário, promovendo ações que visam 
a potencializar a família como unidade de referência, 
fortalecendo seus vínculos internos e externos. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I e II, apenas. 
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49. Deficiências na área de Saneamento Básico, 
mundialmente falando, tornaram-se assuntos amplamente 
discutidos pela Organização Mundial de Saúde, sendo 
que, ao lidar com projetos socioeducativos relativos à área 
de Saneamento Básico, faz-se necessário ter claro que o 
Saneamento define-se pelo controle 

 
(A) sobre as ações do homem sobre a terra, mar e ar, 

coibindo a poluição de ambientes considerados 
positivos para a biosfera. 

(B) de todos os fatores do meio físico do homem que 
exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o 
seu bem-estar físico, mental ou social. 

(C) sobre as ações do homem no tocante à natureza e 
ao meio rural e urbano. 

(D) sobre as ações do homem e seu desenvolvimento 
social, bem como a natalidade e a mortalidade. 

(E) sobre a fauna e flora, e combate ao desequilíbrio 
entre as espécies. 

 
 

50. Representando um marco na política de assistência 
pública do Governo Federal, o CONANDA (Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
instituído por Decreto em 11 de outubro de 2007, tem 
como finalidade 

 
(A) avaliar a Comissão de representantes dos Órgãos e 

entidades ligados e/ou conveniados à administração 
pública. 

(B) avaliar a atuação do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 

(C) acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária. 

(D) acompanhar e avaliar as ações do Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

(E) acompanhar o atendimento de crianças de 0 a 6 
anos, no que tange à inclusão em instituição de 
ensino. 

 
 
 


	Página 1



