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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 a 03. 

NUVENS ESCURAS NO 

HORIZONTE 

A incidência de eventos climáticos 

extremos vem se intensificando ano 

após ano em todo o mundo. Em 

alguns países, como nos Estados 

Unidos, vêm ocorrendo picos de frio 

e calor em intensidade fora do 

comum.  

No Brasil, segundo os noticiários, em 

torno de 20% dos municípios 

encontram-se em estado de 

emergência ou de calamidade 

pública. A maioria desses municípios, 

principalmente do Nordeste e do 

Sudeste, sofrem com a falta de 

chuva. Em outros municípios, com 

destaque para os da região Sul, o 

problema tem sido o excesso de 

chuva, algumas vezes acompanhada 

de granizo, e até tornado, como 

ocorreu em Francisco Beltrão (PR).  

Pesquisadores alertam para a 

necessidade de o país se preparar 

para aprender a lidar com esses 

fenômenos, pois eles tendem a ser 

cada vez mais intensos e frequentes, 

em decorrência do aquecimento 

global.  

Nuvens escuras no horizonte? Mais 

do que antes, agora pode ser 

tempestade. Mas pode também ser 

terra seca, aridez, vida que se esvai 

por falta de água, ou morte 

antecipada pelo excesso de calor ou 

de frio. 
(Texto elaborado para esta prova.) 

Questão 01) “Pesquisadores 

alertam para a necessidade de o país 

se preparar para aprender a lidar 

com esses fenômenos [...]”. 

Considere as palavras em destaque 

nesse trecho e marque a seguir a 

alternativa INCORRETA. 

A) O uso da preposição separada do 

artigo ocorre porque o termo 

posterior à preposição é um 

sujeito. 

B) Se em vez de “de o” o autor 

tivesse usado “do”, também 

estaria correto do ponto de vista 

da gramática normativa. 

C) A combinação do “de” com o “o” é 

comum na linguagem oral e nem 

sempre está em desacordo com a 

gramática normativa. 

D) O artigo definido “o” acompanha e 

determina o substantivo “país”, 

compondo o sujeito de uma 

oração. 

E) O nome “necessidade” é que rege 

a preposição “de” e não o termo 

seguinte “o país”. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 02) Considere o último 

parágrafo do texto e marque a seguir 

a alternativa INCORRETA. 

A) O trecho “Mais do que antes, 

agora pode ser tempestade” tem 

por base a interpretação literal de 

“Nuvens escuras no horizonte”. 

B) A última frase do parágrafo/texto 

fundamenta-se no sentido 

figurado da expressão “Nuvens 

escuras no horizonte”. 

C) O parágrafo é incoerente por 

apresentar, a partir de uma 

mesma expressão, afirmações 

que se contrapõem. 

D) Ambas as respostas (duas últimas 

frases) apresentam elementos 

que podem ser decorrentes de 

eventos climáticos extremos. 

E) No trecho “que se esvai por falta 

de água” tem-se uma oração 

subordinada adjetiva restritiva. 

Questão 03) “Em alguns países, 

como nos Estados Unidos, vêm 

ocorrendo picos de frio e calor em 

intensidade fora do comum.” 

Considere a palavra em negrito 

nesse trecho e julgue as afirmações 

a seguir. 

I. No infinitivo, é o verbo vir. 

II. Está flexionado na 3ª pessoa do 

plural. 

III. Concorda com o sujeito “picos de 

frio e calor”. 

IV. Está flexionado no presente do 

subjuntivo. 

V. Forma uma locução verbal com 

“ocorrendo”, que é o núcleo do 

predicado verbal. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV e V estão corretas. 

B) Apenas I, IV e V estão corretas. 

C) Apenas a V está incorreta. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas a IV está incorreta. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Considerando as 

operações com conjuntos de 

números, relacione as colunas e 

depois assinale a sequência correta 

nas alternativas a seguir: 

1. União de conjuntos 

2. Interseção de conjuntos 

3. Conjunto diferença 

(  ) Seja A = {1, 2, 3, 4} e B = 
{2, 4, 6} então A ∩ B = {2, 

4} 

(  ) Seja A = {2, 3, 4} e B = {5, 

6, 7} então A ∪ B = {2, 3, 4, 

5, 6, 7} 

(  ) Seja A = {1, 2, 3, 4} e B = 

{2, 3, 4} então A - B = {1} 

Marque a alternativa correta. 

A) 1 – 2 – 3 

B) 2 – 1 – 3  

C) 3 – 2 – 1  

D) 3 – 1 – 2  

E) 2 – 3 – 1  

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 05) Uma escada de cinco 

metros de comprimento está apoiada 

em uma parede formando um ângulo 

de noventa graus com o chão. A que 

altura do chão o topo da escada toca 

a parede no momento em que a base 

da escada está a três metros da 

parede? 

A) Dois metros. 

B) Três metros. 

C) Quatro metros. 

D) Cinco metros. 

E) Seis metros. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em agosto de 2015, a 

Presidente da República fez um apelo 

a senadores para que não passassem 

pelo Senado projetos que 

aumentassem os gastos do governo. 

Em seu apelo, a que propostas a 

Presidente fazia menção? 

A) À proposta de aumento de 55% 

aos técnicos-administrativos em 

educação. 

B) À proposta de reajuste de 90% 

aos servidores ligados ao 

Judiciário. 

C) À proposta de reajuste de 58% 

aos ministros do Supremo 

Tribunal Federal – STF. 

D) À proposta que vincula salários de 

ministros do Supremo Tribunal 

Federal – STF a 95% da 

remuneração do(a) Presidente da 

República.   

E) À proposta que vincula salários de 

procuradores de estado, delegados 

e de integrantes da Advocacia-

Geral da União a 90,25% da 

remuneração de ministros do 

Supremo Tribunal Federal – STF. 

Questão 07) Em julho de 2015, o 

Banco Central informou que a energia 

elétrica deve ter um reajuste de 

43,4% em 2015 fechado. Sobre a 

estimativa de alta no preço da energia 

elétrica em 2015, julgue as afirmações 

a seguir. 

I. O custo de produção da eletricidade 

vem aumentando, dentre outras 

razões, em decorrência da queda 

acentuada no armazenamento de 

água nos reservatórios das 

principais hidrelétricas do país. 

II. Para poupar água das represas, o 

país vem usando mais termelétricas, 

que geram energia mais cara.  

III. Contribuiu para o atual aumento de 

custos o plano anunciado pelo 

governo ao final de 2012 e que 

então levou à redução das contas de 

luz em 20%. 

IV. Após as eleições, os aumentos dos 

preços administrados, entre eles o 

da luz, que haviam sido represados 

em 2014, foram liberados.   

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas a I está correta. 

D) Apenas a II está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 
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INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considerando os 

dispositivos de backup abaixo, qual 

apresenta o dispositivo com maior 

capacidade de armazenamento? 

A) Pen drive 128GB 

B) Pen drive 2048MB 

C) HD externo de 500GB 

D) DVD de 4.812MB 

E) HD externo de 1TB 

Questão 09) Considere o fragmento 

abaixo de uma planilha do Microsoft 

Excel 2013 em sua configuração 

padrão. Se aplicarmos a fórmula 

=CONT.NÚM(A1:B2), o resultado 

será: 

 

A) 27 

B) 10 

C) 17 

D) 4 

E) 8 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Uma das tendências que 

operam no campo das políticas sociais 

na contemporaneidade é a/o 

A) responsabilização abstrata da 

sociedade civil e da família pela 

ação assistencial. 

B) universalização dos serviços 

socioassistenciais. 

C) articulação coerente entre a política 

da pobreza e outras políticas 

sociais. 

D) amplo aumento da quantidade dos 

serviços públicos. 

E) redução da atuação do terceiro 

setor na dimensão social. 

Questão 11) É no decorrer do 

processo histórico de crescimento do 

proletariado nos centros urbano-

industriais que ocorre a implantação 

do serviço social, cuja base está 

estabelecida 

A) em medidas coercitivas emanadas 

do Estado. 

B) na iniciativa particular de grupos 

que se manifestam, 

principalmente, por intermédio da 

igreja católica. 

C) na pressão exercida pelo 

proletariado isoladamente. 

D) na legitimação da classe operária 

demandante de serviços 

assistenciais. 

E) em resposta às demandas dos 

organismos internacionais. 
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Questão 12) "Instrumento de 

efetivação da participação popular no 

processo de gestão político-

administrativa, financeira e técnico-

operativa, com caráter democrático 

e descentralizado”. Segundo a 

Constituição Federal de 1988, a 

definição acima corresponde ao/à 

A) Plano de Assistência Social. 

B) Integração Social. 

C) Controle Social. 

D) Responsabilidade Social. 

E) Controle das Políticas Sociais. 

Questão 13) A Lei n° 8.662, de 

1993, regulamenta a profissão, 

estabelece as competências e 

atribuições privativas do Assistente 

Social, sendo que estas últimas 

A) dizem respeito às ações 

diretamente realizadas com os 

usuários. 

B) relacionam-se às práticas 

realizadas no âmbito da 

Assistência Social. 

C) são prerrogativas exclusivas ao 

serem definidas enquanto 

matéria, área e unidade do 

serviço social. 

D) expressam a capacidade para 

apreciar ou dar resolutividade a 

determinado assunto, não sendo 

exclusivas da especialidade. 

E) representam a polarização da 

categoria profissional na 

delimitação do escopo de atuação. 

Questão 14) A formulação e 

implementação de políticas sociais 

são concretizadas por meio do 

planejamento, sendo que a distinção 

básica entre plano, programa e 

projeto consiste no(na): 

A) grau de importância do objeto a 

ser atingido. 

B) referencial teórico adotado pelo 

formulador/implementador da 

política. 

C) posição hierárquica, no âmbito da 

gestão, de quem os escreve. 

D) opção pela nomenclatura, dado 

que são sinônimos. 

E) nível de agregação de decisões e 

no detalhamento das operações 

de execução. 

Questão 15) A opinião 

fundamentada que o Assistente 

Social emite sobre determinada 

situação social por ele estudada 

denomina-se 

A) laudo social. 

B) processo social. 

C) parecer social. 

D) estudo social. 

E) relatório social. 

Questão 16) Segundo o Código de 

Ética Profissional do Assistente 

Social, a inviolabilidade do local de 

trabalho e dos respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo 

profissional, constitui para o 

Assistente Social um(a): 

A) dever. 

B) proibição. 

C) obrigação. 

D) direito. 

E) necessidade. 
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Questão 17) De acordo com Código 

de Ética Profissional do Assistente 

Social, é vedado ao profissional: 

A) Cumprir, no prazo estabelecido, 

determinação emanada do órgão 

ou autoridade dos Conselhos, em 

matéria destes, depois de 

regularmente notificado. 

B) Denunciar ao Conselho Regional de 

Serviço Social, através de 

comunicação fundamentada, 

qualquer forma de exercício 

irregular da profissão. 

C) Depor como testemunha sobre 

situação sigilosa do usuário de que 

tenha conhecimento no exercício 

profissional, mesmo quando 

autorizado. 

D) Informar, esclarecer e orientar os 

estudantes, na docência ou 

supervisão, quanto aos princípios e 

normas contidas no Código de Ética 

Profissional. 

E) Participar de instituição que, tendo 

por objeto o Serviço Social, esteja 

inscrita no Conselho Regional. 

Questão 18) O Código de Ética 

Profissional do Assistente Social 

institui como sendo alguns dos 

princípios fundamentais da profissão, 

EXCETO: 

A) Defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo. 

B) Empenho na eliminação de todas 

as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de 

grupos socialmente discriminados 

e à discussão das diferenças. 

C) Articulação com os movimentos 

de outras categorias profissionais 

mesmo que não partilhem dos 

princípios deste Código e com a 

luta geral dos trabalhadores.   

D) Garantia do pluralismo, através 

do respeito às correntes 

profissionais democráticas 

existentes e suas expressões 

teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento 

intelectual. 

E) Ampliação e consolidação da 

cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com 

vistas à garantia dos direitos civis 

sociais e políticos das classes 

trabalhadoras. 

Questão 19) Nas ações 

socioeducativas realizadas no 

processo de trabalho do Assistente 

Social junto a indivíduos, grupos ou 

famílias, o planejamento requer, 

além do conhecimento das 

demandas e/ou das necessidades 

dos usuários, o 

A) conhecimento do espaço 

institucional e do território do 

usuário. 

B) controle sobre o convívio familiar 

e laboral do usuário. 

C) estabelecimento de objetivos 

estatais e patronais. 

D) ordenamento sociofamiliar do 

grupo atendido. 

E) posicionamento profissional de 

neutralidade necessário para 

definir os objetivos. 
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Questão 20) A construção de um 

padrão público universal de proteção 

social no Brasil se delineou 

A) no período militar. 

B) a partir da Lei Eloy Chaves. 

C) na Era Vargas. 

D) com a Constituição de 1988. 

E) na constituição das Caixas de 

Aposentadoria e Pensão. 

Questão 21) Contemporaneamente, 

os Assistentes Sociais vêm, cada vez 

mais, sendo chamados a atuar no 

âmbito da formulação e gestão das 

políticas públicas. Tal inserção exige 

que seja realizado, por parte do 

profissional, um cuidadoso 

planejamento institucional, que é 

expresso por meio de: 

A) sistemas, benefícios e serviços. 

B) planos, programas e projetos. 

C) métodos, técnicas e instrumentos. 

D) benefícios, programas e 

documentos. 

E) intervenção, avaliação e 

retroalimentação. 

Questão 22) De acordo com a Lei 

Orgânica da Assistência Social, é 

condição para os repasses dos 

recursos, aos municípios, aos 

estados e ao Distrito Federal, a 

efetiva instituição e funcionamento 

do: 

A) Conselho de Assistência Social, do 

Fundo de Assistência Social e do 

Plano de Assistência Social. 

B) Conselho Estadual de Assistência 

Social e dos Conselhos Municipais 

de Assistência Social. 

C) Programa de atenção primária e 

de seu respectivo controle 

orçamentário. 

D) Controle e do acompanhamento 

dos serviços, programas e 

benefícios. 

E) Programa de fiscalização e do 

acompanhamento do Fundo de 

Assistência Social. 

Questão 23) É correto afirmar com 

referência aos princípios 

organizativos do SUAS: 

A) Centralização político-

administrativa com competências 

específicas e comando 

compartilhado em cada esfera de 

governo. 

B) Integração de objetivos, ações, 

serviços, benefícios, programas e 

projetos em rede hierarquizada e 

territorializada, pela 

complexidade dos serviços e em 

parceria com organizações e 

entidades de Assistência Social. 

C) Referência por normas 

operacionais básicas que 

desobrigam o estabelecimento de 

padrões de desempenho e 

qualidade.  

D) Comando compartilhado por 

esfera de gestão, orientado pela 

PNAS/2004, mesmo sem 

aprovação do CNAS. 

E) Sistema de gestão de pessoas por 

meio, entre outros, da contínua 

capacitação exclusiva de gestores 

da Assistência Social. 
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Questão 24) Considerando a atuação 

profissional crítica do Assistente 

Social, o conjunto articulado de 

instrumentos e técnicas utilizados 

denomina-se 

A) instrumental. 

B) tecnicismo. 

C) prática. 

D) intervenção. 

E) referencial. 

Questão 25) A proteção social de 

Assistência Social, ao ter por direção o 

desenvolvimento humano e social e os 

direitos de cidadania, tem por 

garantias, EXCETO a segurança 

A) da acolhida. 

B) social de renda. 

C) de sobrevivência a riscos 

circunstanciais. 

D) orçamentária e financeira. 

E) do convívio ou vivência familiar, 

comunitária e social. 

Questão 26) A NOB/SUAS disciplina 

a gestão pública da Política de 

Assistência Social no território 

brasileiro, em consonância com a 

Constituição de 1988, a LOAS e as 

legislações complementares a ela 

aplicáveis. Seu conteúdo estabelece: 

I. caráter e níveis de gestão do 

SUAS; 

II. funções da política pública de 

Assistência Social para extensão 

da proteção social brasileira; 

III. instâncias de articulação, 

pactuação e deliberação que 

compõem o processo democrático 

de gestão do SUAS; 

IV. financiamento; 

V. regras de transição. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas 

B) Somente II e IV estão corretas 

C) Somente II, III e V estão corretas 

D) Somente I, IV e V estão corretas 

E) I, II, III, IV e V estão corretas   

Questão 27) A Lei Orgânica da 

Saúde, Lei 8.080/1990, estabelece:  

A) A saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado 

prover condições indispensáveis 

ao seu exercício. 

B) O trabalho é a condição 

fundamental para a garantia da 

saúde de cada cidadão. 

C) O dever do Estado de garantir a 

saúde consiste apenas na redução 

de riscos de adoecer. 

D) O dever do Estado de garantir a 

saúde exclui a responsabilidade 

das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

E) A saúde tem como principal fator 

determinante e condicionante os 

hábitos dos indivíduos e sua 

relação com o meio ambiente.  

Questão 28) São considerados 

trabalhos sociais do Serviço de 

Atenção Integral à Família, EXCETO  

A) acolhida.  

B) atividades em hospitais.  

C) atividades com famílias.  

D) atividades comunitárias.  

E) encaminhamentos.  

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) A Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS estabelece 

nova organização dos serviços, de 

forma contínua e por níveis de 

proteção social (básica e especial), 

com foco prioritário de atenção à 

família, seus membros e indivíduos. 

Identifique na coluna 2 as ações de 

cada nível de proteção, de acordo com 

a coluna 1.  

Coluna 1 

I. Proteção básica 

II. Proteção especial de média 

complexidade 

III. Proteção especial de alta 

complexidade 

Coluna 2 

(  ) CREAS 

(  ) PAIF 

(  ) CRAS 

(  ) ABRIGO 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) I, I, III, II. 

B) II, I, I, III. 

C) III, II, I, I. 

D) I, III, III, II. 

E) II, II, III, I. 

 

 

 

 

 

 

Questão 30) No processo de 

planejamento, a avaliação 

corresponde à fase  

A) do retorno, ou do feedback.  

B) de realimentação e de novas 

políticas.  

C) de análise de custos e sua 

finalização.  

D) em que o desempenho e os 

resultados da ação são 

examinados.  

E) do diagnóstico. 

 




