
 

 

     
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

QUESTÕES – CONHECIMENTOS GERAIS 

 
20 QUESTÕES – 02 PONTOS POR QUESTÃO TOTALIZANDO 40 PONTOS. 

 
“Da garrafa estilhaçada, 

    no ladrilho já sereno 
    escorre uma coisa espessa 
    que é leite, sangue..... não sei.  
    Por entre objetos confusos,  
    mal redimidos da noite, 
    duas cores se procuram, 
    suavemente se tocam, 
    amorosamente se enlaçam, 
    formando um terceiro tom 
    a que chamamos aurora.” 

       (fragmento do poema "A Rosa do Povo" de Carlos Drummond de Andrade) 

 
01.  No fragmento do poema "A Rosa do Povo" há algumas palavras 

que têm valor de "modo". Indique a alternativa em que todas as 
palavras têm esse valor: 

a)     estilhaçada, espessa, confusos. 
b)     sereno, suavemente, amorosamente. 
c)     sereno, espessa, confusos. 
d)     mal, suavemente, amorosamente. 

 

 
02.  O fragmento do poema "A Rosa do Povo" sugere que Carlos 

Drummond de Andrade: 
a)   Realizava uma análise do comportamento humano, na relação cidade e 

campo. 
b)   Demonstrava uma predileção por temas sensuais. 
c)    Evidenciava uma teoria de sua própria produção poética. 
d)   Revelava uma temática social e política e uma denúncia contra a 

violência. 
 

 
03. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 

correta: 
a)   Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento. 
b)  Fazem quatro anos que entrei na faculdade.  
c)   Haviam milhares de pessoas no comício. 
d)  É trinta minutos de Areias a Queluz. 
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04. Assinale a alternativa correta: 
Dada ____ falta de recursos, solicitamos _____ Diretora _____ 
suspensão da campanha. 

a)  a – à – a 
b)  a – à – à 
c)  a – a – a 
d)  à – à – a 
 

 
05.  Complete as lacunas abaixo com o verbo correspondente 

assinalando a alternativa correta: 
Se ______ brigadeiros, cada um dos convidados ______ 
os bolsos. 

a)  Haver – encherá. 
b) Houver – encherá. 
c)  Ouver – encherão. 
d)  Houver – encherão.  
 

 
  “Olha a voz que me resta 

  Olha a veia que salta 
  Olha a gota que falta 
  Pro desfecho da festa 

  Por favor” (Chico Buarque) 

 

06.  A figura de linguagem que ocorre no verso acima é uma:   
a)  Hipérbole. 
b)  Anáfora. 
c)  Silepse. 
d)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 
“E rir meu riso e derramar meu pranto  

Ao seu pesar ou seu contentamento”.  

(Vinícius de Moraes). 

 

07.  A figura de linguagem sublinhada é: 

a) Metáfora. 

b)  Antítese. 

c)  Sinestesia. 
d)  Pleonasmo. 
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“ELA TEVE UM ATAQUE CARDÍACO DO CORAÇÃO”. 
08.  Na frase acima ocorre qual vício de linguagem? 

a) Plebeísmo. 
b)  Redundância. 
c) Cacofonia. 
d) Onomatopeia. 
 

 
09. Assinale a alternativa em que uma forma verbal está errada. 

a) Quando você vir Maria, avise-me. 
b) Ninguém interveio na discussão. 
c)  Se você depor contra ele, ficarei grato. 
d) Se ela interpuser recurso, ganhará. 
 

 
10.  Conforme o site do Município, o topônimo AREIAS deriva da 

palavra de origem indígena “HAIE” que significa: 
a)  Pedra branca. 
b) Rio escuro. 
c)  Atalho. 
d)  Caminho. 
 

 
11.  Areias comemora como data de seu aniversário o dia: 

a)  23 de junho. 
b) 26 de julho. 
c)  13 de julho. 
d)  23 de julho.  
 

 
12.  A Câmara Municipal de Areias é composta por: 

a)   07 (sete) Vereadores. 
b) 13 (treze) Vereadores. 
c)   09 (nove) Vereadores.  
d)   11 (onze) Vereadores. 
 

 
13.  A letra do Hino Nacional é de autoria de: 

a) D. Pedro I. 
b) Olavo Bilac. 
c) Francisco Manuel da Silva. 
d) Joaquim Ozório Duque Estrada. 
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14.  Os Municípios limítrofes de Areias são: 
a)  Ao Sul com Resende no Estado do Rio de Janeiro, ao Norte com 

Silveiras e Queluz, a Oeste com Cunha e São José do Barreiro.   
b) A Oeste com São José do Barreiro, ao Sul com Resende no Estado do 

Rio de Janeiro, ao Norte com Silveiras e Queluz, a Leste com Cunha e 
São José do Barreiro.  

c)  Ao Leste com Resende no Estado do Rio de Janeiro, ao Sul com 
Silveiras e Queluz, ao Norte com Cunha e São José do Barreiro.  

d)   Ao Norte com Resende no Estado do Rio de Janeiro, a Leste com São 
José do Barreiro, ao Sul com Cunha e a Oeste com Silveiras e Queluz. 

 

 
15.  O casario colonial da cidade revela sua pujança no século XIX. 

Podemos citar como Patrimônio Areiense, entre outros, os 
seguintes imóveis coloniais: 

a) Cadeia Velha, Praça Central, Casa de Malba Tahan, Cemitério Velho, 
Fazenda Pau D’Alho e Chalé Coronel Horta.  

b)  Igreja Matriz N. Senhora Sant’Ana, Hotel Solar Imperial, Casa da 
Cultura, prédio da Prefeitura. 

c)  Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Igreja São José da Boa 
Vista, Capela do Alambary, Teatro Santa Cecília e o Sobrado da Dona 
Laurinha. 

d)  Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, Estação da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, Teatro Municipal, Casa de Malba Tahan. 

 

 
16.           Na Bandeira Nacional, a cor utilizada na faixa que contém a 

frase ORDEM E PROGRESSO, é: 

a)    Branco. 

b)    Preto. 

c)    Verde.  

d)    Azul. 
 

 
17.  Dos países mencionados abaixo, qual não possui predomínio 

da língua portuguesa? 

a)    Angola. 

b)    Nigéria. 

c)    Guiné-Bissau. 

d)    São Tomé e Príncipe. 
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18.  Nossa última Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 

1988, tendo sido chamada de “Constituição Cidadã” pelo 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Deputado: 

a)  Ulysses Guimarães. 

b)  Dante de Oliveira. 

c)  Tancredo Neves. 

d)  José Sarney. 
 

 
19.  Se o mês de dezembro só tiver 4 (quatro) domingos, o dia de 

Natal não poderá ser: 

a)  Quarta-feira. 

b)  Quinta-feira. 

c)  Sexta-feira. 

d)  Sábado. 
 

 
20. Evaldo é um cara estranho, pois mente as quintas, sextas e 

sábados, mas fala a verdade nos outros dias da semana. Em 

qual dos dias da semana não é possível que o Evaldo faça a 

seguinte afirmação: 

  “Se menti ontem, então mentirei de novo amanhã”. 

a) Segunda-feira.  
b) Quarta-feira.   
c) Sábado. 
d) Domingo.  
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

20 QUESTÕES – 03 PONTOS POR QUESTÃO TOTALIZANDO 60 PONTOS. 
 

 
21.  É correto afirmar: 

a)  Que as necessidades não são uma práxis social determinada, ao 
mesmo tempo, pelas exigências da produção e pela luta de 
classes nas diferentes frentes.  

b) A noção de necessidade, na concepção funcionalista, resulta de 
uma visão abstrata do homem. 

c) Que a noção de necessidade, na concepção funcionalista resulta 
de uma visão abstrata e concreta do homem. 

d) Que as necessidades são uma práxis social porém não são 
determinadas, pelas exigências da produção e pela luta de 
classes nas diferentes frentes.   

 

 
22. A primeira grande instituição nacional de assistência 

social foi: 
a) A Legião Brasileira de Assistência. 
b)  O Conselho Nacional do Serviço Social. 
c) O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 
d) O Serviço Social da Indústria – SESI. 
 

 
23.  Analise a questão abaixo e assinale a alternativa correta. 

            De acordo com o artigo 7
o
 do ECA: 

a)  A gestante adolescente tem direito a alojamento em quarto 
individual. 

b)  A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas hospitalares que permitam o 
parto sem dor, como garantia de desenvolvimento neuro-psico-
motor do neonato e a comodidade da gestante. 

c)  O neonato deverá permanecer sempre alojado no berçário. 
d)  A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. 
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24. Assinale a alternativa incorreta: 
a) No Brasil a formação do Assistente Social carrega em seu bojo 

uma forte influência da doutrina social da igreja. 
b) O conteúdo doutrinário da formação profissional de Assistente 

Social permanece imprimindo, ainda por muitas décadas, o 
sentimento de justiça social e caridade cristã. 

c) Em 1956 é fundada a escola de Serviço Social de São Paulo. 
d) Os programas para a formação do Assistente Social sofrem uma 

certa racionalização em busca da adequação à demanda 
institucional. 

 

 
25. De acordo com o ECA, no artigo 13, os casos de suspeita 

ou confirmação de maus-tratos, contra a criança ou 
adolescente, será obrigatoriamente comunicado: 

a)  O CRAMI, responsável pela respectiva localidade para abertura 
de processo judicial. 

b)  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
da respectiva localidade, pois é o único órgão responsável pelas 
devidas providências. 

c)  O Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

d)  A Pastoral da Criança que é a organização indicada pela 
Previdência Social para cuidar dos assuntos desta ordem. 

 

 
26. Inicialmente, a  ação  do  Assistente  Social,  na  área  da  

saúde, reduziu-se aos  limites dos hospitais, alcançando 
depois a previdência social, intervindo nos problemas de 
reabilitação profissional, ampliando seu âmbito de ação 
profissional, chegando: 

a)  Às penitenciárias e colônias penais. 
b)  Aos laboratórios especializados. 
c)  Às comunidades e à saúde pública. 
d)  Às grandes universidades nos cursos da área da saúde. 
 

 
27. As áreas de Assistência Social, de Saúde e de 

Previdência Social integram o sistema: 
a)  De Assistência Social no Brasil. 
b)  De Políticas Sociais no Brasil. 
c)  De Saúde e Previdência. 
d)  De Seguridade Social no Brasil. 
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28.  Uma das grandes inovações institucionais trazidas pelo 

ECA foi o Conselho Tutelar, uma vez que transfere para a 
sociedade: 

a) A responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 

b)  O  apoio ao atendimento às crianças de até 16 anos. 
c)  A capacitação técnico-funcional, com o intuito de assistência a 

criança e ao adolescente. 
d)  A Autonomia da administração das políticas assistenciais. 
 

 
29.  O artigo 8

o
 do ECA, assegura à gestante, através do SUS: 

a)  O atendimento gratuito em quarto individual por ocasião do 
parto. 

b)  O atendimento pré e perinatal. 
c)  O atendimento pré-natal e o alojamento conjunto. 
d)  O atendimento completo realizado pela equipe de enfermagem. 
 

 
30. Numa equipe interdisciplinar é papel preponderante do 

Assistente Social: 
a)  Assessorar programas governamentais. 
b)  Assessorar os participantes dos pequenos projetos. 
c)  Questionar e selecionar o feed-back das ações. 
d)  Planejar, implantar, implementar, controlar e avaliar programas 

setoriais ou globais de desenvolvimento social local, regional ou  
  nacional. 
 

 
31. O Serviço Social no campo da Saúde a nível mundial teve 

início: 
a) Em 1805 com atividades desenvolvidas em vários hospitais da 

França. 
b) Durante a Primeira Guerra Mundial nos hospitais da Inglaterra. 
c)  Em 1905 com atividades desenvolvidas no Massachussets 

General Hospital em Boston. 
d)  Em 1936 no Hospital das Clínicas de São Paulo. 
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32. De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social, são 
princípios éticos que orientam a intervenção dos 
profissionais da área de assistência social, exceto:  

a)  Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. 
b) Defeso a privacidade dos usuários. 
c)  Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo 

conhecer o nome e a credencial de quem os atende. 
d)  Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para 

construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e 
sustentabilidade.  

 

 
33. As alternativas para a composição de equipe de 

referência dos Centros de Referência da Assistência 
Social - CRAS para a prestação de serviços e execução 
das ações no âmbito da Proteção Social Básica nos 
municípios, estão corretas, exceto: 

 
a) Até 2.500 famílias referenciadas: 2 técnicos de nível superior, 

sendo um profissional Assistente Social e outro 
preferencialmente psicólogo; 2 técnicos de ensino médio. 

b)  Até 3.500 famílias referenciadas: 3 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais assistentes sociais e outro 
preferencialmente psicólogo; 3 técnicos de ensino médio. 

c) Até 4.500 famílias referenciadas: 4 técnicos de nível superior, 
sendo 3 profissionais assistentes sociais e outro 
preferencialmente psicólogo; 3 técnicos de ensino médio. 

d)  A cada 5.000 famílias referenciadas: 4 técnicos de nível 
superior, sendo dois profissionais assistentes sociais, um 
psicólogo e um profissional que compõe o SUAS; 4 técnicos de 
ensino médio. 

 

 
34.  Com relação à gestão do trabalho no âmbito do SUAS, é 

incorreto: 
a)  Garantir a terceirização dos vínculos dos trabalhadores do 

SUAS. 
b) Garantir a educação permanente dos trabalhadores. 
c) Realizar planejamento estratégico. 
d) Garantir a gestão participativa com controle social. 
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35.  O exercício profissional ocorre numa realidade em 

constante movimento, gerando mudanças rápidas, novas 
demandas e novas circunstâncias. Para conhecer a 
realidade na qual vai intervir, o profissional do Serviço 
Social precisa fazer: 

a)  Estudo. 
b)  Pesquisa. 
c)   Treinamento. 
d) Dinâmica. 
 

 
36. De acordo com as disposições da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, as afirmativas abaixo estão 
corretas, exceto: 

a)  O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 
pertence ao nível de Serviços Proteção Social Básica. 

b)  O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) é considerado Proteção Social Especial de 
Média Complexidade. 

c)  O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é 
considerado  Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

d)  O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 
de Emergências é considerado Serviço de Proteção Social 
Básica. 

 

 
37.  São serviços e ações do CRAS/PAIF, exceto: 

a)  Acompanhamento familiar. 
b)  Encaminhamento. 
c)   Vigilância epidemiológica e social. 
d)   Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos 

humanos e sociais. 
 

 
38. O Assistente Social apoia a sociedade civil na sua luta em 

prol da universalidade de acesso ao atendimento e à 
cobertura social nas áreas de saúde, previdência, 
assistência, educação, moradia e trabalho. Dessa forma, 
ele deve mobilizar sua potência ético-política e profissional 
na direção da: 

a)  Justiça e equidade. 
b)  Defesa da democracia. 
c)  Inserção de classe, gênero, etnia. 
d)  Garantia do pluralismo. 
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39.  O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 
PAIF consiste: 

a)  Em garantir atendimento imediato e providências necessárias 
para a inclusão da família e seus membros em serviços 
socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, 
de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito. 

b)  Compreender atenções e orientações direcionadas para a 
promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 
vínculos familiares, comunitários e sociais diante do conjunto de 
condições que as submetem a situações de risco pessoal e social. 

c)  No trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 
ruptura dos seus vínculos. 

d)  No serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 
com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 
violação de direitos. 

 

 
 

40.  O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social poderá ser implantado com abrangência local ou 
regional. O de abrangência local poderá ser implantado em 
municípios habilitados em gestão: 

a)  Básica, plena e especial. 
b)  Inicial e básica. 
c)  Inicial, básica e plena. 
d)  De média complexidade. 
 

 




