
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE SOCIAL 



 

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Na contemporaneidade a sociedade passa por 
constantes transformações acompanhadas de novas 
tecnologias, globalização, neoliberalismo que tem como 
resultante o desmonte do Estado. Todas essas mudanças 
repercutam na realidade social dos sujeitos sociais e 
intensifica as desigualdades sociais. Esse novo contexto via 
exigir do assistente social novas leituras que vão implicar 
em respostas mais complexas e mais abrangentes, para 
tanto, é necessário que. 

A) Dar respostas as novas demandas, sem, contudo, 
qualificar teoricamente essas respostas. 

B) Comprometer-se com a dicotomia entre teoria e a 
prática como forma de qualificar suas ações. 

C) O profissional de Serviço Social precisa 
desencadear um movimento de reconstrução da 
realidade social. 

D) O profissional de Serviço Social tenha clareza do 
referencial teórico que oriente o seu exercício 
profissional num movimento constante de 
construção e reconstrução de conceitos e 
paradigmas de análise sobre a leitura da realidade. 

E) O profissional deve preocupar-se com as respostas 
institucionais frente às inúmeras transformações 
societárias. 

 
02 - Para entender o Serviço Social na contemporaneidade 
se faz necessário analisar o Estado neoliberal que redesenha 
as formas de enfrentamento da “questão social”, sobretudo, 
através de políticas de transferência de renda direcionadas 
aos pobres e miseráveis, e incentiva a participação do 
terceiro setor e de organizações privadas no atendimento às 
demandas sociais. Esse posicionamento repercute 
diretamente nas políticas sociais e no mercado de trabalho 
dos assistentes sociais, nos vínculos empregatícios, na 
formação profissional e na própria condição de trabalhador 
assalariado. Diante dessa assertiva é correto afirmar que 
esse cenário traz sérias implicações para, 

A) a dimensão intelectiva do trabalho profissional na 
perspectiva do projeto ético-político do Serviço 
Social. 

B) a dimensão socioprofissional do assistente social no 
mercado de trabalho. 

C) a identidade e valorização do Serviço Social no 
século XXI. 

D) a postura de criticidade do profissional e de sua 
relativa autonomia. 

E) a consolidação do perfil do assistente social do novo 
século. 

 
03 - Segundo Iamamoto (1998), a mudança no rumo das 
análises acerca do exercício profissional do Assistente 
Social é fruto dos debates que acompanharam o processo de 
construção das diretrizes curriculares da ABEPSS, que 
começa nos anos 80 do século XX e consolida-se nos anos 
90 com a aprovação dessas diretrizes. Nessa análise a 
prática passa a ser compreendida como um tipo de trabalho 
especializado que se realiza no âmbito de processos de 
trabalho, esse debate tem por fundamento dois elementos 
principais. 
 

I. Considerar as políticas sociais como base fundante do 
Serviço Social. 
II. Apreender a prática profissional como trabalho e o 
exercício profissional inscrito em um processo de trabalho. 
III. Compreender que a questão social, em suas múltiplas 
expressões, provoca a necessidade da ação profissional. 
IV. Apreensão por parte do profissional da divisão social e 
técnica do trabalho. 
A partir do exposto em relação aos principais elementos na 
análise do Serviço Social inserido em processos de trabalho 
está correto somente o que se afirma em: 

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

 
04 - As políticas sociais ganharam espaço em nível mundial 
no contexto de desenvolvimento do Estado de Bem-Estar, 
visto que, em diversos países, elas surgem para atender às 
demandas geradas pelo pós-guerra e por outros eventos que 
abalaram as estruturas econômicas, políticas e sociais. Após 
a Segunda Guerra Mundial, as políticas sociais vivenciaram 
forte expansão com a intervenção do Estado na regulação 
das relações sociais e econômicas. Como prática política, as 
políticas sociais têm seu surgimento associado ao trânsito 
do capitalismo da livre-concorrência à idade dos 
monopólios, quando o modo de produção capitalista 
alcançou a sua maturidade e ao Estado capitalista foram 
agregadas variadas funções que, até então, não eram objeto 
da intervenção organizada e sistemática do Estado.  
A partir desse pressuposto, e refletindo o processo de 
surgimento e desenvolvimento das políticas sociais, é 
correto assinalar que 

A) as transformações societárias que ocorrem ao longo 
da história do Brasil, não sinaliza nenhuma relação 
com a emersão e desenvolvimento das políticas 
sociais. 

B) o surgimento das políticas sociais, na primeira 
guerra mundial, foi apenas uma estratégia do capital 
para perpetuar a sua hegemonia dominante. 

C) pensar as políticas sociais exige que se faça uma 
análise contextualizada da sua relação com a 
ampliação do capitalismo, com o surgimento da 
questão social e a intervenção do Serviço Social.  

D) as lutas e as demandas das classes dos 
trabalhadores, assim como, as variadas formas de 
coerção, não se relaciona com o surgimento das 
políticas sociais. 

E) anterior à fase do capitalismo concorrencial, o 
Estado não desenvolveu políticas sociais e a 
questão social foi tratada como caso de polícia, 
visto que o proletariado era considerado classe 
perigosa. 

 
05 - Ser assistente social no tempo presente, “exige um 
profissional culturalmente versado e politicamente atento 
ao tempo histórico; atento para decifrar o não-dito, os 
dilemas implícitos no ordenamento epidérmico do discurso 
autorizado pelo poder; exige competência estratégica e 
técnica (ou técnico-política) que não reifica o saber fazer, 
subordinando-o à direção do fazer. Os rumos e estratégias 
de ação são estabelecidos a partir da elucidação das 



 

tendências presentes no movimento da própria realidade, 
decifrando suas manifestações particulares no campo sobre 
o qual incide a ação profissional. Uma vez decifradas, essas 
tendências podem ser acionadas pela vontade política dos 
sujeitos, de modo a extrair estratégias de ação 
reconciliadas com a realidade objetiva, de maneira a 
preservar sua viabilidade, reduzindo assim a distância 
entre o desejável e o possível” (Serviço Social: direitos 
sociais e competências profissionais. (CFESS, 2009. O 
significado sócio histórico das transformações da sociedade 
contemporânea. IAMAMOTO, 2009, p.17). (Texto 
adaptado).  
Tomando por base a reflexão da autora acerca do Serviço 
Social na contemporaneidade, infere-se que: 

A) É fundamental a luta pela afirmação dos direitos de 
cidadania, que reconheça as necessidades e 
interesses dos sujeitos sociais, enquanto parte do 
processo de acumulação de forças em direção a uma 
forma de desenvolvimento social inclusiva para 
todos os indivíduos sociais. 

B) É fundamental dar uma direção social que venha 
atender parte dos direitos de cidadania dos 
indivíduos que ainda são produtivos para o capital. 

C) O trabalho do profissional deve ter uma direção 
inspirada em análises que naturalizam a vida social 
e traduzido numa visão fatalista da profissão. 

D) Cabe ao profissional de Serviço Social aperfeiçoar 
formal e burocraticamente as tarefas que são 
atribuídas aos quadros profissionais pelos 
demandantes da profissão. 

E) Cabe ao profissional privilegiar as intenções do 
sujeito profissional individual em detrimento da 
análise histórica do movimento do real, numa visão 
“heróica” e ingênua das possibilidades 
revolucionárias do exercício profissional. 

 
06 - A mediação é uma das categorias centrais da dialética 
que possui uma dupla dimensão: ontológica e reflexiva. 
Para Martinelli (1993) as mediações presentes no fazer 
profissional do Assistente Social são categorias 
instrumentais pelas quais se processa a operacionalização 
da ação profissional, é uma forma de objetivar a prática. 
Tomando por base essa reflexão infere-se que  

A) as mediações são expressões dos instrumentais 
utilizados pelos profissionais ao intervir em 
determinada realidade social, quando necessário. 

B) a mediação permite uma compreensão do real, mas 
não possibilita uma transformação. 

C) as mediações realizadas pelo profissional 
possibilita o desocultamento do real, apenas quando 
necessário. 

D) as mediações são expressas pelo conjunto de 
instrumentos, recursos, técnicas e estratégias que o 
profissional toma conhecimento para poder 
penetrar nas tramas da realidade como possibilidade 
de transformá-la. 

E) a mediação é inerente a ação do profissional 
independente do arcabouço teórico-metodológico 
que dar sustentação a ação. 

 
 
 
 

07 - Existe no âmbito das políticas sociais uma limitação 
estrutural para universalização da Seguridade Social, 
principalmente o pilar da Previdência Social, uma vez que, 
o acesso à seguridade pela via do trabalho só pôde garantir 
uma proteção mais universalizada nos países que 
garantiram uma situação de pleno emprego, ou quase pleno 
emprego, o que ocorreu, principalmente nos países 
europeus, durante o chamado Estado de Bem-estar social, 
entre o final da segunda Guerra Mundial e as anos de 1970. 
No entanto, os países que não dispuseram dessa realidade, 
sobretudo os de capitalismo periférico, como é caso do 
Brasil, sofreram e sofrem com essa limitação estrutural da 
universalização da Seguridade Social, principalmente 
aquela no âmbito da Previdência Social. Analisando a 
afirmativa, pode-se concluir que tal limitação ocorre em 
virtude da 

A) presença de uma lógica produtivista que 
desconsidera as classes ricas. 

B) seguridade Social ser classista e direcionada aos 
segmentos mais favorecidos socialmente. 

C) presença de programas de transferência de renda, 
como o Bolsa Família, que afasta as pessoas do 
mercado de trabalho e os colocam na situação de 
dependência do benefício, que é vitalício.   

D) presença de um sistema hibrido que mesmo que 
atenda a lógica do seguro social, ainda temos de 
modo universal o acesso a previdência social, via 
lógica social. 

E) presença de um padrão de seguridade, fundado na 
lógica do seguro, que só universaliza direitos se 
universalizar, igualmente, o direito ao trabalho. 

 
08 - O atual Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, em seu artigo 5º, trata dos deveres do assistente 
social em suas relações com os usuários. No caso das 
escolhas e decisões por parte do usuário que são contrárias 
aos valores e às crenças pessoais do profissional, a 
objetivação ética do compromisso com o usuário supõe 

A) negação do atendimento, por ser direito do 
profissional o respeito a seus valores pessoais. 

B) postura responsável e respeitosa em relação às 
escolhas do usuário dos serviços sociais. 

C) atitude acolhedora e de convencimento ao usuário 
para que mude suas crenças, seus valores e suas 
escolhas. 

D) realização do atendimento com restrições até que o 
usuário comprove mudança em suas atitudes e 
escolhas. 

E) atitude diferenciada e acolhedora com os usuários 
que pensam deferente do profissional. 

 
09 - A escuta profissional qualificada é um procedimento 
técnico que possibilita ao assistente social o conhecimento 
das necessidades, demandas e potencialidades das famílias 
que buscam atendimento no Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS. Nesse caso, o conhecimento das 
situações de vulnerabilidades e riscos pessoal e social bem 
como das potencialidades das famílias são elementos 
essenciais para 
 
 
 



 

A) contribuir com as discussões acerca da organização 
do PAIF. 

B) promover a integração dos serviços e das ações 
presentes no território. 

C) subsidiar o processo de elaboração do plano de 
acompanhamento familiar.  

D) fomentar a capacitação continuada dos 
profissionais que atuam no CRAS. 

E) subsidiar as decisões que o profissional irá tomar 
em relação ao atendimento. 

 
10 - Segundo Oliveira (2006), o processo de planejamento 
é um processo de decisão política que depende de 
informações precisas, transparência, ética, temperança, 
aceitação de visões diferentes e vontade de negociar e 
buscar soluções conjuntamente que sejam aceitáveis para 
toda a sociedade e, principalmente para as partes 
envolvidas. Dito de outro modo, podemos afirmar que o 
planejamento permite, 

A) uma intervenção profissional apenas se houver um 
problema a ser resolvido. 

B) uma forma bastante racional de aplicar os recursos, 
sem considerar a realidade social. 

C) uma intervenção profissional em uma determinada 
realidade social. 

D) uma forma de fortalecer a política governamental e 
seus agentes. 

E) uma forma de concentração e centralização do 
poder do governante, sem levar em consideração as 
necessidades da população. 

 
11 - O projeto social, de forma geral, é a articulação de 
contribuições para atuar numa realidade com vistas a 
melhorá-la. De certo modo, essa não seria uma grande 
dificuldade para os profissionais, mas o grande problema 
das pessoas a quem o planejamento se destina é colocar as 
ideias no papel. Considere as alternativas abaixo que fazem 
parte das etapas de um projeto social. 
I. Escolha e delimitação do objeto: proposta preliminar; 
II. Controle da execução: roteiros, manuais e relatórios; 
III. Diagnóstico situacional do problema a ser trabalhado; 
IV. Avaliação da ação executada apenas se for necessário; 
V. Leitura dos indicadores sociais que definem seu 
problema após a execução do projeto. 
Com relação as etapas do projeto social somente estão 
corretas as alternativas: 

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

 
12 - Ao analisar as alternativas abaixo, coloque C para o que 
é competência do Assistente Social e A para as atribuições 
privativas. 
(  ) elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de 
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
(  ) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
(   ) planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

(  ) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais; 
(   ) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
Considere a sequência abaixo e marque corretamente. 

A) C, C, A, A, A 
B) A, C, A, C, A. 
C) A, C, C, A, C. 
D) C, C, C, A, A. 
E) A, A, C, C, C  

 
13 - A Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, estabelece em seus 
artigos 4º e 5º o que são competências e atribuições 
privativas do Assistente Social. Como base nos artigos 
supracitados assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa. 
(    ) As atribuições privativas são definidas pelo lugar que 
a profissão ocupa na divisão sociotécnica do trabalho.  
(    ) As atribuições privativas são prerrogativas profissionais 
decorrentes de uma formação específica.  
(   ) As competências profissionais são responsabilidades 
que se definem nos espaços ocupacionais.  
Em relação as competências e atribuições do Assistente 
Social, as afirmativas corretas são, respectivamente, 

A) V, V e V. 
B) F, V e V. 
C) V, F e F. 
D) V, V e F. 
E) F, V e F. 

 
14 - Para Iamamoto (2008, p. 27) a Questão Social pode ser 
entendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades existentes na sociedade burguesa que tem 
elementos comuns, dos quais destaca-se o fato de que: 

A) “[...] A produção social é cada vez mais técnica, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto 
a apropriação dos seus frutos mantém-se 
socializados, por uma parte da sociedade”. 

B) “[...] A produção social é cada vez mais coletiva, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto 
a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 
monopolizados por uma parte da sociedade”. 

C) “[...] A produção social é cada vez mais 
individualizada, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos 
seus frutos mantém-se socializada e monopolizados 
por uma parte da sociedade”. 

D) “[...] A produção particular é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, distribuído por uma parte da 
sociedade”. 

E) “[...] A produção particular é cada vez mais 
individualizada, o trabalho torna-se mais 
amplamente individual, enquanto a apropriação dos 
seus frutos mantém-se privada, monopolizados por 
uma parte da sociedade”. 

 
 
 
 



 

15 - O Movimento de Reconceituação configurou-se um 
marco para o Serviço Social latino-americano. No entanto, 
é fato que no Brasil em virtude da conjuntura instaurada a 
partir de 1960 e que perdurou até os anos de 1980, o 
movimento ficou configurado bem mais como uma 
renovação do que a verdadeira reconceituação vivenciada 
por outros países. Para consolidar esse movimento vários 
documentos foram produzidos pela categoria profissional e 
marcaram a trajetória do Serviço Social brasileira, a 
destacar os documentos  

A) de Araxá, de Belo Horizonte, de Teresópolis e de 
Sumaré. 

B) de Petrópolis, de Recife, de Salvador e de Porto 
Alegre. 

C) de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo 
e de Salvador. 

D) de Araxá, de Teresópolis, de Sumaré, Alto da Boa 
Vista e Belo Horizonte.  

E) de Porto Alegre, de Niterói, de Salvador e de 
Recife. 

 
16 - De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil em vigor, o Sistema Único de Saúde – SUS 
desempenha algumas atribuições. Entre elas, pode-se 
destacar 

A) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

B) implementar as diretrizes da seguridade social em 
âmbito nacional junto as entidades privadas que 
prestam atendimento de saúde ambulatorial. 

C) incrementar a participação da população nos 
Conselhos estaduais e municipais de saúde. 

D) fiscalizar os hospitais federais, estaduais e 
municipais no que se refere ao atendimento de 
saúde da população. 

E) implementar o orçamento participativo na área da 
saúde individual e coletiva. 

 
17 - Nos serviços de saúde, o levantamento de dados para 
caracterização das condições socioeconômicas e sanitárias 
dos usuários realizado pelo Assistente Social, responde pela 
necessidade de: 
I. Conhecer as variáveis que interferem no processo 
saúde/doença, no diagnóstico e tratamento. 
II. Identificar as possibilidades e condições de participação 
da família, responsáveis, cuidadores, agregados, vizinhos e 
além de empregados na consecução de meios viabilizadores 
do diagnóstico e tratamento do usuário. 
III. Identificar os aspectos socioeconômicos que 
favorecem na capacidade dos usuários de cuidarem da sua 
própria saúde. 
IV. Orientar a família, o usuário e os acompanhantes quanto 
ao funcionamento do sistema. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

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

 

18 - A entrevista é um dos instrumentos utilizados no 
processo de trabalho do assistente social nas suas diferentes 
atribuições. Assim, as várias concepções sobre esse 
instrumento devem ser contextualizadas no momento 
histórico e social em que foram produzidas. Em relação à 
entrevista social é INCORRETO afirmar: 

A) É um instrumento que requer habilidade e não 
interpõe relações interpessoais e interprofissionais. 

B) É um instrumento que facilita o entendimento de 
algumas realidades mais coletivas quando nos 
reportamos às expressões da questão social 
evidenciadas. 

C) Para o desenvolvimento da entrevista há de se 
cumprir certas etapas básicas, a saber: 
planejamento, execução e registro. 

D) É um instrumento que possibilita extrair 
informações e avaliá-las por todos os ângulos. 

E) É um instrumento que exige uma escuta qualificada 
e uma observação sensível sobre a história de vida 
do usuário. 

 
19 - Considerando as estratégias profissionais e o 
instrumental técnico-operativo no processo de trabalho do 
assistente social, analise as afirmações abaixo: 
I. O parecer social é parte integrante do estudo social e para 
sua concretização o assistente social deve primar pela 
observação e pela realização do estudo socioeconômico de 
uma dada situação. 
II. O laudo social resultante do processo de perícia social se 
constitui no documento em que o profissional registra os 
aspectos mais importantes e conclusivos para a tomada de 
decisão, observando os direitos fundamentais e sociais. 
III. O relatório social traduz-se na apresentação analítica e 
interpretativa de uma situação ou expressão da questão 
social. 
IV. A perícia social traduz-se no exame, vistoria ou 
avaliação de uma determinada situação social com a 
finalidade de emitir um parecer técnico. São partes 
constitutivas e essenciais desse processo: o estudo social, o 
parecer social e a elaboração de um laudo social. 
V. O estudo social busca conhecer em profundidade uma 
determinada expressão da questão social, para tanto, não 
considera os aspectos sociais, econômicos e culturais. 
A partir das afirmações está correto o que se afirma em: 

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

 
20 - A Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009, 
aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, organizando-os por níveis de 
complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade. Nesse 
contexto, os serviços que compõem a Proteção Social 
Básica são: 
 
 
 
 
 
 



 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Serviço Especializado em Abordagem Social. 

B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF); Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência e 
Idosas. 

C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de Proteção 
a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 
socioeducativas e Serviço Especializado em 
Abordagem Social. 

D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF); Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção 
Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas.  

E) Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de 
Abordagem Social. 

 
21 - O Serviço de Proteção Integral e Atendimento à 
Família- PAIF, se constitui em um trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias. No tocante aos 
seus objetivos o PAIF visa 

A) possibilitar acesso a experiências e manifestações 
culturais, artísticas e de lazer como forma de 
desenvolver novas sociabilidades. 

B) criar espaços de reflexões e acolhimento das 
famílias em situações de vulnerabilidade social. 

C) oportunizar o acesso às informações sobre seus 
direitos e sobre a participação cidadã. 

D) criar espaços de socialização na comunidade para 
os grupos que estejam comprovadamente em 
situação de vulnerabilidade social. 

E) fortalecer a função protetiva da família, 
contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

 
22 - A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 dispõe sobre 
os direitos da pessoa idosa, em seu Título I, Parágrafo Único 
estão estabelecidas as seguintes garantias de prioridade para 
o idoso na sociedade.  
I. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais. 
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios especializados. 
III. Preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas. 
Em relação as alternativas expostas, somente está correto o 
que se afirma em: 

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

 
 
 
 
 
 

23 - Considerando a definição expressa na Lei nº.  
12.435/2011, o CREAS é a unidade pública estatal de 
abrangência municipal ou regional de referência para a 
oferta de trabalho social a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal ou social, por violação de direitos 
(BRASIL, 2011). A partir dessa definição o CREAS tem 
como competência. 

A) Ofertar e referenciar serviços especializados de 
caráter esporádico continuado para as famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 
violação de direitos. 

B) Ofertar e referenciar serviços especializados de 
caráter continuado para as famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal e social, por violação de 
direitos. 

C) Promover a escuta, a informação, a defesa e a 
provisão direta de atendimento às demandas das 
famílias. 

D) Promover a articulação com a rede socioassistencial 
para atender as necessidades das famílias. 

E) Ofertar serviços especializados de caráter 
temporário para as famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal e social. 

 
24 - Ana Paula, 14 anos, em situação de violência sexual, 
foi abordada pela equipe técnica do Serviço Especializado 
em Abordagem Social. Tendo como base a situação de 
violação de direitos vivenciada por Ana Paula, ela deve ser 
acompanhada pela equipe de referência do CREAS por 
meio do 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos.  

B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família. 

C) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 
D) Serviço de Proteção a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa. 
E) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 
 
25 - O Código de Ética do Assistente Social em seu Título 
III, Capítulo I e Art. 5º estabelece como dever do 
profissional em sua relação com o usuário: 

A) Comprometer-se com as necessidades sociais dos 
usuários/as. 

B) Fornecer à população usuária, apenas quando for 
solicitado informações concernentes do trabalho 
desenvolvido pelo profissional. 

C) Contribuir quando necessário com mecanismos que 
venham melhorar o atendimento à população 
usuária. 

D) Devolver as informações colhidas nos estudos e 
pesquisas aos/às usuários/as, no sentido de que estes 
possam usá-los para o fortalecimento dos seus 
interesses. 

E) Democratizar as informações e a forma de acesso 
aos programas, apenas se necessário. 

 
 
 
 
 



 

26 - A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social, nº 
493, de 21 de agosto de 2006, dispõe sobre: 

A) A participação do assistente social em depoimento 
sem dano com criança e adolescente. 

B) O não reconhecimento do depoimento sem dano 
como sendo atribuição/competência do assistente 
social. 

C) A Supervisão direta de estágio em Serviço Social. 
D) As condutas discriminatórias e preconceituosas, por 

orientação e expressão sexual por pessoas do 
mesmo sexo no exercício profissional. 

E) As condições éticas e técnicas do exercício 
profissional do assistente social. 

 
27 - A Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016 realizada 
em conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Ministério do Planejamento e Ministério da 
Fazenda, trouxe novas mudanças para o Benefício de 
Prestação Continuada, desde a concessão até a revisão do 
benefício. A principal mudança diz respeito ao acesso que a 
partir da Portaria, 

A) exige que o usuário mantenha endereço residencial 
fixo. 

B) exige que já haja visitas a cada 6 meses a casa do 
beneficiário para constar a veracidade das 
informações. 

C) a comprovação de renda apenas do responsável pela 
família. 

D) exige que todas as pessoas que comprovarem renda 
per capita tenha acesso ao benefício, independente 
da inscrição no Cadastro Único. 

E) exige a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro 
Único para concessão, manutenção e revisão do 
BPC. 

 
28 - A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE para regulamentar a execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional. De acordo com Capítulo II e art. 3º, do referido 
documento, em relação as medidas socioeducativas 
compete aos municípios: 

A) Criar e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto. 

B) Criar e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio 
fechado. 

C) Garantir defesa técnica do adolescente a quem se 
atribua a prática do ato infracional. 

D) Criar e desenvolver programas para cumprimento 
de medidas de semiliberdade e internação. 

E) Formular e coordenar a política nacional de 
atendimento socioeducativo. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

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

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

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

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

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



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

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) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


