
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Segundo Pastorini (2004) a questão social deve ser 
entendida como um conjunto de problemáticas, sociais, 
políticas e econômicas que se geram com o surgimento da 
classe operária. Na atualidade, segundo a autora ao analisar 
a questão social devemos considerar: 

A) A expansão do trabalho assalariado na sociedade 
capitalista contemporânea. 

B) O trabalho assalariado, a regulação da força de 
trabalho, a empregabilidade da força de trabalho e 
as consequências da desregulamentação desse 
mercado e dessa força de trabalho. 

C) O acirramento da questão social vinculada às 
classes burguesas. 

D) A questão social como uma questão moral ligada a 
condição da religião. 

E) Questão social é produzida pela própria classe 
trabalhadora. 

 
02 - No contexto brasileiro, o assistente social consolidou-
se como um trabalhador assalariado, pautado no 
atendimento parcial das demandas da classe trabalhadora 
sob o comando do Estado desde os anos 1930. Em relação 
ao Estado capitalista considera-se que: 

A) caracteriza-se como um instrumento de alienação 
de classe, pois se organiza para sustentar a relação 
básica entre capital e trabalho. 

B) caracteriza-se como um instrumento de mediação 
entre as classes menos favorecidas e o próprio 
capital responsável pela relação estabelecida na 
sociedade entre capital e trabalho. 

C) caracteriza-se como um instrumento fundamental 
na relação entre sociedade e capital. 

D) caracteriza-se como um instrumento de sustentação 
entre as classes, pois se organiza para sustentar a 
relação básica entre capital e trabalho. 

E) caracteriza-se como um instrumento de dominação 
de classe, pois se organiza para sustentar a relação 
básica entre capital e trabalho. 

 
03 - Na trajetória do processo de profissionalização do 
Serviço Social brasileiro registra-se a ligação da profissão 
com as práticas filantrópicas e caritativas da Igreja e sua 
orientação a partir das teorias conservadoras ligadas a igreja 
e a sociologia conservadora. Na década de 1960 
desencadeia-se o processo de renovação profissional que 
segundo Netto (2004) teve três direções bem distintas: 
perspectiva modernizadora, reatualização do 
conservadorismo e intenção de ruptura. Em relação ao 
Serviço Social na perspectiva modernizadora é correto 
afirmar: 

A) procurou adequar o Serviço Social enquanto um 
dispositivo de atuação por meio de conjunto de 
orientações sociais a fim de atender às exigências 
postas pelos processos sociais, econômicos, 
políticos, culturais etc., oriundos após a ditadura 
militar.  

B) buscou recuperar os componentes conservadores da 
profissão, nos domínios da (auto) representação e 
da prática, e repõe-los sobre uma base teórico-
metodológica aparentemente nova, desprezando a 
tradição funcionalista e o pensamento crítico-
dialético. 

C) buscou adequar o Serviço Social a técnica social 
ligada a ajuda psicossocial, com base no referencial 
teórico de inspiração fenomenológica. 

D) buscou adequar o Serviço Social enquanto um 
dispositivo de atuação por meio de conjunto de 
técnicas sociais a ser operacionalizada no contexto 
do desenvolvimento capitalista no Brasil, a fim de 
atender às exigências postas pelos processos 
sociais, econômicos, políticos, culturais, após a 
ditadura militar.  

E) procurou ajustar a profissão à crítica metódica ao 
Serviço Social “tradicional”, buscando romper com 
seus suportes teóricos, metodológicos e ideológicos 

 
04 - Segundo Netto “os projetos profissionais apresentam a 
auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e 
institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das 
suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras 
profissões e com as organizações e instituições sociais privadas 
e públicas” (2006, p.4). Desse modo, nos processos de trabalho 
em que o assistente social se insere, ele deve ter a clareza em qual 
projeto societário a sua atuação irá se pautar. Isso requer que a 
categoria se aproprie do Projeto Ético-político do Serviço Social, 
materializado por meio. 

A) Lei de Regulamentação da Profissão e Código de Ética. 
B) Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética e 

Legislação Social. 
C) Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética, 

Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social. 
D) Legislação Social e Profissional do Assistente Social. 
E) Parâmetros para atuação profissional e Código de Ética. 

 
05 - Segundo Guerra (2000, p. 7), “[…] instrumentalidade é 
uma condição necessária à reprodução da espécie humana; é o 
momento necessário na relação homem-natureza, em resposta 
aos seus carecimentos materiais e espirituais […]”. Em relação 
à instrumentalidade no Serviço Social analise as assertivas 
abaixo. 
I. Caracteriza-se como instância de passagem que possibilita 
passar das abstrações da vontade à concretização das finalidades. 
II. É concebida como uma propriedade, qualidade ou capacidade 
sócio histórica que a profissão adquire e que possibilita o 
atendimento das demandas e o alcance de objetivos. 
III. Busca romper com o tecnicismo no interior da profissão, ou 
seja, não faz uso das técnicas na concretização das finalidades. 
A partir do exposto em relação à instrumentalidade no Serviço 
Social somente é correto o que se afirma em: 
 
 



 

 

 

A) II, III 
B) I, II 
C) I, III 
D) III 
E) I, II, III 

 
06 - Uma dos momentos do processo de renovação do 
Serviço Social foi denominada por Netto (2006) como 
intenção de ruptura. Esse momento aconteceu por meio de 
elementos essenciais, como a interlocução com outras 
ciências sociais para a elaboração teórica, a inserção 
profissional no circuito acadêmico e a ênfase na análise 
crítica do Serviço Social por uma vanguarda de 
profissionais. Apesar de incialmente, a profissão tenha se 
aproximado de forma distorcida da perspectiva marxista – 
de modo eclético e sem acesso às fontes originais do autor. 
São considerados marcos desse momento: 
I. a realização do III Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais, em 1979 – conhecido como o “Congresso da 
Virada”; 
II. a criação dos primeiros programas de pós-graduação em 
Serviço Social; 
III. o método BH; 
IV. a criação do Centro de Documentação e Pesquisa em 
Política Social e Serviço Social (CEDEPSS); 
V. o Código de Ética de 1986; 
A partir das assertivas marque o que se pede. 

A) Somente II e IV estão corretas. 
B) Somente II, IV e V estão corretas. 
C) Estão todas incorretas. 
D) Estão todas corretas 
E) Somente I e II estão corretas. 

 
07 - Segundo Ana Maria de Vasconcelos (1997) o papel do 
assistente social está na socialização de um saber que 
instrumentalize a população para o acesso a seus direitos. 
Sendo assim, não estamos falando apenas do repasse de 
informações ou da realização de encaminhamentos. A partir 
desta prática, o assistente social possui o papel de organizar 
a população, mas ele não é o agente de transformação: o 
protagonista é a população. Esse trabalho refere-se a um 
tipo de prática denominada. 

A) Prática reflexiva 
B) Prática transformadora. 
C) Prática democrática. 
D) Prática alienante. 
E) Prática emancipadora. 

 
08 - Para Barroco (2008) a ética tem como objeto a moral, 
tendo como foco um agir consciente, crítico, com 
autonomia e liberdade. Uma reflexão ética que tenha como 
suporte a ontologia do ser social, tem por objetivo 
desvendar os significados sócio históricos da moral, por 
meio da desmistificação do preconceito, do individualismo, 
do egoísmo, valorizando e exercitando a liberdade como 
princípio fundamenta. Nesse sentido, podemos afirmar que 
a ética contemporânea se caracteriza por valores: 
 

A) utilitaristas, objetivos e individualistas. 
B) objetivos, conscientes e individualistas. 
C) utilitaristas e individualistas. 
D) subjetivistas e conscientes. 
E) utilitaristas, subjetivistas e individualistas. 

 
09 - De acordo com os Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (2011), 
a expansão dessa política vem demandando cada vez mais a 
inserção de assistentes sociais comprometidos/as com a 
consolidação do Estado democrático dos direitos, a 
universalização da seguridade social e das políticas públicas 
e o fortalecimento dos espaços de controle social 
democrático. Esse trabalho requer um profissional 
comprometido com: 

A) uma intervenção profissional crítica, autônoma, 
ética e politicamente comprometida com a classe 
trabalhadora e com as organizações populares de 
defesa de direitos. 

B) a intervenção que busque atender a classe 
trabalhadora, mas também os objetivos 
institucionais. 

C) uma intervenção crítica, ética e parcialmente 
comprometida com a classe trabalhadora. 

D) uma intervenção comprometida somente com os 
interesses do capital e do Estado. 

E) uma intervenção restrita a assegurar direitos apenas 
quando for necessário. 

 
10 - Para trabalhar com a Política de Assistência Social é 
essencial que o profissional do Serviço Social tenha 
determinadas competências, habilidades e atribuições, 
tomando como base a Lei de Regulamentação da Profissão 
(CFESS, 2011). Nesse contexto, esse trabalho requisita do 
profissional, como competências gerais que garantem à 
compreensão do contexto sócio histórico em que se situa sua 
intervenção: 
I. Apreensão crítica dos processos sociais de produção e 
reprodução das relações sociais numa perspectiva de 
totalidade; 
II. Compreensão do significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento sócio histórico, nos cenários internacional 
e nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade; 
III. Compreensão do processo de renovação da profissão e 
os avanços alcançados pela profissão e pela política; 
IV. Identificação das demandas presentes na sociedade, 
visando a formular respostas profissionais para o 
enfrentamento da questão social, considerando as novas 
articulações entre o público e o privado. 
A partir do exposto em relação às competências gerais para 
o profissional atuar na política de assistência social estão 
corretas. 

A) I, II, III 
B) II, III, IV 
C) I, III, IV 
D) I, II, IV 
E) I, II, III, IV 



 

 

 

11 - Iamamoto (2008) afirma que a velha questão social fica 
evidenciada nos dias de hoje através da imensa fratura entre 
o desenvolvimento das forças produtivas e as relações 
sociais que as movem. Essa fratura se manifesta nas 
banalidades da vida cotidiana, na intensa violência que 
assola a sociedade contemporânea, e em muitos outros 
aspectos. Nesse cenário visualiza-se. 

A) O crescimento da exploração do trabalho e ao 
mesmo tempo, a ampliação da proteção social. 

B) A diminuição da desigualdade social em função dos 
programas de transferência de renda e diminuição 
da exploração da força de trabalho. 

C) Ampliação da pobreza absoluta e da miséria. 
D) Crescimento das desigualdades sociais e aumento 

da pobreza absoluta. 
E) O crescimento das desigualdades sociais e da 

exploração da força de trabalho. 
 
12 - O assistente social é um profissional que está presente 
tanto nas organizações estatais quanto nas organizações 
privadas e sociais, visto que o trato da questão social e suas 
refrações permeiam todos os espaços sócio ocupacionais 
nos quais trabalham estes profissionais. Todavia, com o 
advento do neoliberalismo, do processo de globalização e 
com a implementação de um Estado mínimo, o assistente 
social enquanto trabalhador assalariado se depara com: 

A) a melhora nas condições de trabalho. 
B) a precarização do trabalho. 
C) a ampliação do mercado e das condições de 

trabalho. 
D) a diminuição do espaço de trabalho. 
E) a informatização nos espaços de trabalho. 

 
13 - Segundo Paiva (2010), diante da impotência e 
fragilização do Estado, surge o terceiro setor abarcando todo 
um conceito ideológico em que o significado de 
participação social, de uma suposta democracia, é 
fortemente utilizado como argumento para justificar a 
transferência da responsabilidade governamental para a 
sociedade civil, sobretudo, no que diz respeito à 
implementação das políticas públicas. Essa transferência de 
responsabilidades do Estado para a sociedade civil tem 
como principais consequências. 

A) A regressão dos direitos sociais já conquistados 
anteriormente pela classe trabalhadora e que outrora 
foram garantidos por lei. 

B) Uma clara regressão dos direitos sociais apenas em 
algumas áreas específicas. 

C) A contenção dos direitos sociais incialmente, mas 
que, a partir da reforma do Estado tendem a se 
ampliar. 

D) A ampliação dos direitos sociais para toda a 
população, sobretudo para aquela que se encontra 
em situação de vulnerabilidade social. 

E) A regressão dos direitos sociais já conquistados 
anteriormente pela classe trabalhadora e que ainda 
não estão garantidos por lei. 

 

14 - No planejamento social a avaliação é uma atividade que tem 
por objetivo maximizar a eficácia dos programas na obtenção de 
seus fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução 
dos mesmos.  (COHEN, 1993, p. 77). No processo de avaliação 
os principais instrumentos utilizados são efetividade, eficácia, 
eficiência. Na efetividade busca-se: 

A) verificar a análise do custo benefício de um 
programa, em termos econômicos ou políticos. 

B) verificar a relação entre objetivos e instrumentos de 
um programa ou projeto e os resultados obtidos. 

C) verificar os resultados obtidos com os programas 
sociais, independente de sua amplitude. 

D) verificar a relação entre a execução de um programa 
e o impacto provocado na realidade onde foi 
executado. 

E) verificar o grau de sustentabilidade de uma política 
ou programa social. 

 
15 - O planejamento é imprescindível em qualquer processo 
de trabalho em que o assistente social esteja inserido. A 
partir do planejamento das ações é possível transformar a 
realidade com a qual trabalha. O uso do planejamento na 
intervenção permite ao profissional: 

A) aproximar-se da realidade, quando for necessário. 
B) agir de forma irracional e impulsiva. 
C) responder de forma indireta as necessidades postas 

no cotidiano institucional. 
D) trabalhe com demandas emergentes e imediatas na 

instituição. 
E) pôr em ação um conjunto de técnicas para 

operacionalizar a ação. 
 
16 - Tomando como base a análise de Charles Toniolo 
Sousa (2008), os instrumentais técnicos utilizados pelo 
Assistente Social em seu exercício profissional podem ser 
diretos ou indiretos. Os instrumentos diretos são aqueles 
que permitem o contato direto do profissional com o 
usuário, seja para conhecimento da realidade que vai 
intervir ou para definir estratégias de ação a partir das 
demandas identificadas. A partir do exposto, observe as 
motivações que levam o profissional a realizar a reunião 
com grupos de usuários: 
I. A reunião é utilizada quando o profissional precisa 
tomar uma decisão que envolva a coletividade. 
II. É utilizada quando se trabalha com grupos em espaços 
coletivos, na perspectiva de promover mudanças e ampliar 
os direitos. 
III. Quando pretende atender um número maior de pessoas 
que estejam vivenciando situações diferenciadas. 
IV. Quando há a necessidade de construir um sólido 
conhecimento sobre uma determinada realidade social. 
Em relação ao caso exposto, analise as alternativas e marque 
corretamente. 

A) II, III 
B) III, IV 
C) I, II 
D) I, IV 
E) II, IV 



 

 

 

17 - O trabalho socioeducativo requer do Assistente Social 
um compromisso com a definição do que fazer e para quê 
fazer, uma vez que essa prática pode ser direcionada para 
outra lógica, aquela que reforça o controle do capital 
(MIOTO, 2007). Desse modo, ao atuar no processo de 
orientação e acompanhamento dos usuários, grupos e 
famílias, os profissionais podem desenvolver ações 
informativas e processos reflexivos nas direções: 

A) política-organizativa; planejamento e gestão; 
processos socioassistenciais. 

B) político-crítico; Histórico-dialético; ético-político. 
C) serviço social de caso, grupo e comunidade. 
D) ético-político; técnico-operativo; teórico-

metodológico. 
E) planejamento; ação e execução. 

 
18 - O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGD) ou SGDCA é composto por vários 
órgãos e instituições do poder público e da sociedade civil 
e tem o papel de efetivar os direitos infanto-juvenis em 
torno dos eixos: 

A) defesa, controle e assistência. 
B) promoção, defesa e assistência. 
C) garantia de direitos e assistência. 
D) promoção, defesa e controle. 
E) direitos, promoção e assistência. 

 
19 - De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social- PNAS e com o Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, a proteção social especial é a modalidade de 
atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 
ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas situação de rua, 
situação de trabalho infantil, entre outras. O acesso a esse 
tipo de proteção no âmbito da política se dá através: 

A) Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS. 

B) C) Programa de Atenção Integral às Famílias 
– PAIF 

C) Centros de Convivência – CC 
D) Unidade de Acolhimento Institucional. 
E) Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS. 
 
20 - Para Iamamoto (1998) sintonizar o Serviço Social com 
os novos tempos na atualidade exige um profissional 
qualificado, que reforce e amplie a sua competência crítica, 
não só executivo, mas que analise e decifre a realidade. Para 
tanto é necessário que esse profissional tenha: 

A) seja polivalente. 
B) seja produtivo na empresa. 
C) atitude investigativa. 
D) volta-se para analisar a própria profissão. 
E) prendam-se as rotinas institucionais. 

 
 

21 - Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos são complementares ao PAIF e devem viabilizar, 
de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, fortalecendo os vínculos familiares e 
sociais, incentivando a participação social, o convívio 
familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do 
sentimento de pertença e identidade. Esses Serviços devem 
ser ofertados nos territórios de vulnerabilidade e visam: 
I. complementar o trabalho social com a família, prevenindo 
a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária; 
II. oportunizar o acesso às informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos usuários; 
III. favorecer o desenvolvimento de atividades 
intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, contribuindo para a emancipação dos grupos 
sociais trabalhados; 
IV. promover acessos a benefícios e serviços 
socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de 
assistência social nos territórios. 
A partir do exposto em relação aos Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos analise as alternativas e 
marque corretamente. 

A) I, II, III 
B) I, III, IV 
C) I, II, IV 
D) I, II, III, IV 
E) II, III 

 
22 - No âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e da Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (TNSS), a proteção social básica tem por 
objetivo, “prevenir situações de risco social, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” 
(BRASIL, 2012). Esse tipo de proteção tem como porta de 
entrada o Serviço de Proteção e Atendimento Integral á 
Família (PAIF), que tem por finalidade: 

A) fortalecer a função protetiva e de cuidados das 
famílias, prevenindo situações de risco social e 
garantindo o acesso aos serviços e direitos. 

B) fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir 
a ruptura dos laços sociais e familiar, promover seu 
acesso e usufruto dos direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. 

C) fortalecer a função protetiva e preventiva da família 
em relação aos seus membros, fortalecendo o 
cuidado social para evitar situações de risco social. 

D) garantir o cuidado com as famílias em relação às 
situações de vulnerabilidade e risco social. 

E) fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir 
a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto dos direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida. 

 
 
 



 

 

 

23 - De acordo com as Orientações Técnicas sobre o PAIF 
(2012), as ações desse serviço devem ser planejadas e 
avaliadas com a participação das famílias usuárias. As ações 
indicadas são: acolhida, oficinas com famílias, ações 
comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. O 
trabalho realizado nas oficinas com as famílias deve. 

A) Propiciar a melhoria da comunicação e estimular 
novos projetos de vida do grupo familiar. 

B) Estimular a socialização e a discussão de projetos 
de vida, a partir de potencialidades coletivamente 
identificadas. 

C) Fortalecer os vínculos entre as famílias do território 
e desenvolver a sociabilidade entre ambas. 

D) Informar as famílias sobre seus direitos e onde 
podem acessá-los e reclamá-los. 

E) Incentivar as famílias a desenvolver projetos 
geradores de renda. 

 
24 - De acordo com a TNSS (2009) os usuários do PAIF são 
famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da 
pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade 
e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco 
social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, 
em especial: 
I. Famílias beneficiárias de programa de transferência de 
renda e dos benefícios assistenciais; 
II. Famílias que atendem os critérios dos programas de 
transferência de renda e benefícios assistenciais, mas que 
ainda não foram contempladas; 
III. Famílias que estejam inseridas em qualquer programa 
social, independente de ser transferência de renda. 
A partir do exposto em relação às famílias observe as 
assertivas abaixo. 

A) Somente I e II estão corretas. 
B) Somente a III está correta. 
C) Somente I e III estão corretas. 
D) Estão todas corretas. 
E) Somente a I está correta. 

 
25 - Com base nos Parâmetros para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde, elaborado pelo CFESS (2010), 
os assistentes sociais na saúde atuam em todos os níveis de 
complexidade da política a partir dos eixos: 
I. atendimento direto aos usuários;  
II. mobilização, participação e controle social;  
III. investigação, planejamento e gestão;  
IV. assessoria, qualificação e formação profissional. 
A partir do exposto, considere as afirmações abaixo e 
marque corretamente. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a I está correta. 
D) Estão todas corretas. 
E) Estão todas corretas, exceto a IV. 

 
 
 

26 - O Título II do Código de Ética do/a Assistente social, trata 
dos direitos e das responsabilidades gerais do/a Assistente 
Social, tendo como objeto Jurídico: “A Defesa das prerrogativas 
e da qualidade do exercício profissional do Assistente Social”. 
Considerando o Art. 2º, constitui-se um dos direitos do 
profissional: 

A) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços que são incompatíveis com 
nossa profissão; 

B) abster-se de práticas que caracterizam censura, 
cerceamento da liberdade, policiamento dos 
comportamentos, denunciados casos aos órgãos 
competentes; 

C) assinar ou publicar em seu nome trabalhos de terceiros; 
D) utilizar seu número de registro no Conselho Regional 

no exercício da profissão. 
E) avaliar a utilização de qualquer preceito deste código, 

bem como da lei de regulamentação da profissão. 
 

27 - O Art. 24 do Código de ética profissional do Assistente 
social prevê: “As penalidades aplicáveis” ao profissional que de 
alguma forma cometa infração ética e/ou disciplinar contra o 
Código, documentos profissionais ou entidades representativas 
da categoria (Conjunto CFESS/CRESS). Considerando o Art. 
24, são tipos de penalidades, sequencialmente, considerando a 
gravidade das penas: 

A) advertência Pública – Advertência Privada – Multa - 
Cassação de Registro – Suspensão do Registro 
Profissional; 

B) multa - Advertência Pública – Advertência Privada – 
Cassação de Registro – Suspensão do Registro 
Profissional; 

C) multa - Cassação de Registro – Suspensão do Registro 
Profissional - Advertência Pública – Advertência 
Privada; 

D) multa, advertência pública e suspensão do registro 
profissional. 

E) multa – Advertência Privada – Advertência Pública – 
Suspensão do Registro Profissional – Cassação de 
Registro. 

 

28 - O Art. 194 da Constituição Federal de 1988 define a 
seguridade social como um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. A seguridade social tem por objetivos. 
I. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
II. Redutibilidade do valor dos benefícios; 
III. Universalidade da cobertura e do atendimento; 
IV. Diversidade da base de financiamento; 
V. Equidade e seletividade na forma de participação no custeio. 
A partir do exposto em relação aos objetivos da seguridade social 
somente é correto o que se afirma em: 

A) I, II, III 
B) II, III, V 
C) I, III, IV 
D) II, III, IV 
E) I, II, III, IV 



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 

 
As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 

Passagem da noite 
É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 

e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 
prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 



 

33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 
35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 
DF tem a maior expectativa de vida, com média de 

75, 79 anos 
 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente 
entre as unidades da Federação onde as pessoas vivem 
mais: média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o 
estudo fosse dividido por cidade, haveria discrepância 
na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar 
conta do crescimento da população idosa no Distrito 
Federal. Prova do envelhecimento dos moradores da 

capital é a mais recente pesquisa sobre expectativa de 
vida realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgada na quarta-feira. De 
acordo com o estudo, no Plano Piloto e nas regiões 
administrativas, as pessoas chegaram, em 2009, em 
média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF se 
mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do 
ranking das unidades da federação onde as pessoas 
vivem mais. A média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita 
que o bom desempenho do DF está diretamente ligado 
à situação econômica dos trabalhadores. “Os fatores 
socioeconômicos estão envolvidos com a esperança de 
vida da população. Assim como as baixas taxas de 
mortalidade infantil, que são indicadores de que a 
expectativa de vida será maior. De uma maneira geral, 
nos estados onde há uma incidência maior de mortes 
entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam 
na longevidade da população de um determinado lugar. 
Para ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de 
longevidade. Talvez essa seja a explicação para que os 
idosos de locais como Brasília, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina estejam num patamar bem à frente do 
que aqueles que residem nas regiões do Norte e do 
Nordeste. 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos 

últimos 18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 
(Saulo Araújo. http:// 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cida
des/2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-

maior-expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-
anos.shtml) 

 
 
 
 
 



 

37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 
 
39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


