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Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 30/07/2018; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Iamamoto (2000) desenvolveu uma discussão, visando sintonizar o 
Serviço Social com os novos tempos, indicando pressupostos que são 
necessários para a análise da profissão.  
 
Pautado nos princípios da autora analise as assertivas abaixo, e indique qual 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) É necessário romper com uma visão endógena, focalista, uma visão “de 

dentro” do Serviço Social, fortalecendo as competências e atribuições 
privativas do profissional. 

b) É necessário romper com uma visão endógena, focalista, uma visão “de 
dentro” do Serviço Social, prisioneira em seus muros internos. 

c) É preciso entender a profissão hoje como um tipo de trabalho na 
sociedade. 

d) É preciso tratar o Serviço Social como trabalho o que supõe privilegiar a 
produção e a reprodução da vida social, como determinantes na 
constituição da materialidade e da subjetividade das “classes que vivem 
do trabalho”. 

 
2. Os fundamentos do enfraquecimento dos estados de Bem-Estar Social e 
do avanço das propostas neoliberais devem ser buscados na análise interna 
e crítica das instituições e mecanismos de regulação social consolidados 
pelo Welfare State, bem como na: 
 
a) falência dos países socialistas do Leste Europeu.  
b) crise do próprio capitalismo.  
c) globalização das economias e mercados.  
d) universalização da previdência social. 
 
3. O capítulo II- das Entidades de Atendimento ao Idoso, da Lei 10 741, de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, coloca, no Parágrafo Único do 
artigo 48, que as entidades governamentais e não governamentais de 
assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao 
órgão competente da: 
 
a) Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 
b) Vigilância sanitária e SUS. 
c) Entidade Filantrópica e Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 
d) Equipamentos Sociais e Entidades Filantrópicas. 
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4. A Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, nos artigos 4º 
e 5º da Lei no 8.662/1993, discorre respectivamente, das competências e 
atribuições privativas do Serviço Social. 
 
Considere: 1 para competências e 2 para atribuições privativas. 
 
I. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta 

e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social. 

II. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

III. 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. 

IV. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira 
em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. 

V. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social. 

 
Os itens I a V são associados, CORRETA e respectivamente, a 
 
a) 1, 2, 1, 1, 1; 
b) 2, 1, 2, 1, 2; 
c) 2, 1, 1, 2, 2; 
d) 2, 2, 1, 1, 2. 
 
5. Segundo a Lei 8069/90, a convivência familiar e comunitária é um direito 
fundamental de toda criança e adolescente. Sendo assim, visando fortalecer 
esse direito, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária foi 
desenvolvido para afiançar tal direito com o objetivo de: 
 
a) Preservar os vínculos familiares e comunitários por meio da proteção 

integral às crianças e aos adolescentes. 
b) Desenvolver os vínculos comunitários entre as crianças e adolescentes e 

seus familiares. 
c) ampliar a capacidade protetiva das famílias com crianças e adolescentes. 
d) promover os vínculos entre as famílias e os serviços de atenção às 

crianças e aos adolescentes. 
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6. De acordo com a SEÇÃO III-da FAMÍLIA SUBSTITUTA do Estatuto da 
Criança e do Adolescente–ECA, a colocação em família substituta 
estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade 
de: 
 
a) Guarda; 
b) Tutela; 
c) Adoção; 
d) Assistência. 
 
7. Conforme o artigo 20 o benefício de prestação continuada, ou BPC 
conferido pela Assistência Social da LOAS. Considerando o disposto na 
legislação em pauta, sobre o benefício de prestação continuada, julgue os 
itens abaixo, atribuindo aos mesmos os valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
 
( ) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

( ) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício 
de prestação continuada. 

( ) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 4 (quatro) 
anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. 

( ) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 4 (quatro) 
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 
origem.  

 
A sequência CORRETA aos valores atribuídos às afirmativas acima (de cima 
para baixo) está presente na alternativa: 
 
a) V, V, V, V; 
b) V, F, F, V; 
c) V, V, F, F;  
d) F, F, V, V. 
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8. Por meio da resolução CFESS 273/93 as/os assistentes sociais tiveram a 
instituição do Código de Ética Profissional do Assistente Social que constitui 
uma referência para o exercício profissional do Assistente Social em todo 
território nacional. Considerando tal documento, temos a menção aos 
princípios fundamentais nas assertivas: 
 
I. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo. 
II. Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 
III. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
IV. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 

o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. 
V. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, III e V; 
b) II, III e IV; 
c) III, IV e V; 
d) I, IV e V. 
 
9. O atual Código de Ética do Assistente Social contempla princípios 
fundamentais que orientam a sua atuação profissional. Um destes princípios 
é: 
 
a) o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes − autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 

b) a orientação modernizadora da ação profissional que prima pela correção 
dos desvios de conduta que podem afetar os usuários, estabelecendo 
estratégias para o alcance do bem comum e da justiça social. 

c) o pensamento teológico que pressupõe aceitar como princípios a 
existência de uma essência humana predeterminada e uma ordem que se 
reproduz socialmente nas diferentes funções que cada um exerce, 
conforme sua relação com a natureza e suas potencialidades. 

d) a concepção dos usuários como sujeitos de direitos que precisam ser 
estimulados a participarem de processos individuais, grupais e 
comunitários, contribuindo para o desenvolvimento destes e a correção 
dos desníveis sociais. 

 
 
 
 



Prova de Assistente Social 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 6 - 

10. A tipificação Nacional de serviços socioassistenciais é organizada por 
níveis de complexidade do SUAS. Assim, os Serviços de Proteção Social 
Especial de Acolhimento Institucional e de Proteção em Situações de 
Calamidades Públicas e de Emergência estão no nível de: 
 
a) Alta Complexidade; 
b) Atendimento Especializado à Família; 
c) Média Complexidade; 
d) Proteção Social Básica. 
 
11. Nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos 
e organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, na 
perspectiva de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 
ocorrência de situações de risco social.  
 
Em relação a esse serviço, analise os seguintes objetivos gerais: 
 
I. Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária. 

II. Promover o acesso de crianças e adolescentes à rede Socioasssistencial, 
aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais 
políticas públicas setoriais. 

III. Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das 
violações, garantindo a proteção integral de crianças e adolescentes 
usuárias do serviço. 

IV. Favorecer o desenvolvimento de atividades geracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Constituem 
objetivos gerais do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos os 
que estão presentes nos itens 

 
a) I e II; 
b) II e II; 
c) III e IV; 
d) I e IV. 
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12. O Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “O acolhimento 
institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, 
utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo 
esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação 
de liberdade”. Sendo assim, fundamentado pela referida legislação, é 
possível afirmar que toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional, terá sua situação 
reavaliada e sua permanência não se prolongará, respectivamente, por mais 
de: 
 

a) 6 meses e 2 anos; 
b) 48 horas e 3 anos; 
c) 6 meses e 3 anos; 
d) 90 dias e 2 anos. 
 

13. A composição da equipe de referência dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) para prestação de serviços e de execução das 
ações no âmbito da Proteção Social Básica, nos municípios de médio e 
grande porte, metrópole e DF, para cada grupo de cinco mil famílias, conta 
com: 
 

a) dois técnicos de nível superior e quatro de nível médio; 
b) quatro técnicos de nível superior e quatro de nível médio; 
c) seis técnicos de nível superior e seis de nível médio; 
d) três técnicos de nível superior e seis de nível médio. 
 

14. Marcado por incompletudes, interrupções, intervalos, o processo de 
proteção social no Brasil, expressa uma forma estratégica de manter o 
campo de proteção social com baixa estabilidade. Assim, poderá sofrer 
ajustes sob crises conjunturais, bem como: 
 

a) de confrontos sociais; 
b) de gestão mercadológica; 
c) estruturais, próprias do capital; 
d) de gestão tecnicista. 
 

15. O Estatuto do Idoso, em seu Artigo 19, determina que os casos de 
suspeita ou configuração de violência praticada contra os idosos serão objeto 
de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados, 
EXCETO: 
 

a) Autoridade policial ou ao Ministério Público; 
b) Conselho Municipal do Idoso; 
c) Conselho Estadual e Nacional do Idoso; 
d) Ao Juiz titular da Comarca. 
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16. Iamamoto (2000), realizou uma análise acerca dos desafios colocados ao 
Serviço Social na atualidade, além disso, apontou dimensões que devem ser 
do domínio do assistente social, como, por exemplo, a seguinte competência: 
 
a) ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa; 
b) no posicionamento político, para manter a neutralidade teórica; 
c) para articular as discussões político-partidárias; 
d) teórica neutra das polícias sociais.  

 
17. De acordo com a Lei 10.216/2001, são direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais, EXCETO:  
 
a) ser tratada, exclusivamente, em serviços comunitários de saúde mental; 
b) ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
c) ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
d) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades. 
 
18. Resultante da capacidade de ultrapassar as fronteiras das disciplinas 
pelo investimento articulado e a contribuição das diferentes disciplinas em 
jogo, num processo de investigação, que inclui articulação de teorias e 
conceitos, métodos e técnicas e diálogo entre as pessoas, é como Minayo 
compreende a: 
 
a) complexidade; 
b) disciplinariedade; 
c) interdisciplinariedade; 
d) transdisciplinariedade.  

 
19. A aprovação do Código de Ética dos/as Assistentes Sociais e, 
consequentemente, a consolidação da hegemonia do projeto-ético-político 
profissional, orientado para a transformação, defesa intransigente dos 
direitos humanos e conduta democrática sustenta que a ética deve ter como 
suporte uma ontologia social. Como determinação da prática social 
resultante da atividade criadora e tipificada no processo de trabalho, 
aparecem: 
 
a) a heterogeneidade do coletivo profissional; 
b) as práticas profissionais diferenciadas; 
c) os projetos sociais emancipatórios; 
d) os valores. 
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20. O texto “Família e Proteção Social” de Inaiá de Carvalho e Paulo Herique 
de Almeida, explicita as transformações no perfil das famílias brasileiras, a 
partir do ano 2000. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que o texto 
expressa a seguinte tendência:  
 

a) Reconhecimento da centralidade da família como eixo e prioridade nos 
programas sociais e ações governamentais orientadas ao combate da 
pobreza e da exclusão social. 

b) Constituição de novas relações, laços de sociabilidade, solidariedade, 
proteção social e substituição da educação retificadora por uma 
“pedagogia da negociação”. 

c) Alto contingente de trabalhadores empobrecidos e vulnerabilizados, que 
são considerados como em situação de extremada pobreza, excluídos 
dos suportes sociais. 

d) Significativo aumento na proporção de famílias sob responsabilidade 
feminina, sendo as principais, quando não as únicas provedoras da 
unidade familiar. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

QUEM DIRIA? 
 
"Não é que eu não goste mais de você, eu gosto de você, é só uma questão 
de lógica.  
Se um dia isso tudo vai acabar, não é melhor acabar logo agora?  
Já que vai terminar dando errado mesmo, pra quê esperar?  
É claro que um dia vai dar errado.  
A maior parte dos casais dá errado um dia. 
[...] 
Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda. 
Pelo menos agora a gente ainda tem chance de ser feliz por aí  
A gente é feliz, eu sei.  
Então pra quê estragar? 
É claro que o amor vai se gastar.  
É lógico que um dia isso tudo vai passar. 
É óbvio que a gente não vai ser feliz assim a vida inteira. 
Não vai ser muito mais triste depois, quando a tristeza pegar a gente 
desprevenido? 
[...] 
Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, ver o 
tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se lembrando de 
agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado antes.  
Eu sei que é difícil. 
Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." 
[...] 
 
21. O texto apresenta o discurso de uma mulher sobre os motivos que a 
levam a romper com fulano, a quem se dirige. Pode-se AFIRMAR que o 
motivo fundamental é: 
 
a) A falta de amor dela pelo amado; 
b) A lógica que rege o amor; 
c) Uma paixão por uma outra pessoa que a despertou; 
d) A certeza para ela que não existe amor em um relacionamento. 
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22. No texto, há dois momentos que se opõem: o presente e o futuro. Em 
relação ao momento presente, deduz-se que: 
 
a) O amor dos dois é feliz, por isso a surpresa causada pelo desejo da moça 

de romper o relacionamento. 
b) Os dois não estão felizes com o relacionamento, devido a falta de amor. 
c) A descoberta no momento que ela não o ama e quer buscar sua 

independência. 
d) A descoberta que o amado não a ama e deve estar envolvido em outro 

relacionamento. 
 

23. As formas verbais no presente do subjuntivo e presente do indicativo 
deixam implícito: 
 

a) Que, apesar do desejo de terminar tudo, no momento ainda existe amor e 
felicidade que este proporciona aos dois amantes. 

b) Que o momento em que os dois estão vivendo é um momento conturbado 
e incerto no que se refere ao sentimento presente de um pelo outro. 

c) Que o desejo de terminar tudo é a certeza de que ela não o ama mais e 
sente-se incomodada com a companhia dele. 

d) Que o término do relacionamento é a certeza de que não existe e nunca 
existirá amor, pois este é algo irreal e impossível de acontecer. 

 

24. De acordo com as palavras e expressões utilizadas indicando o futuro: 
 

a) Demonstra que o amor á algo surreal e nunca experimentado realmente. 
b) Reforça que só ama aquele que permanece com o outro eternamente. 
c) Revela a impossibilidade de as pessoas serem felizes no amor para 

sempre. 
d) Ratifica a ideia de que o amor não desgasta, permanece o mesmo e 

nunca se apaga. 
 

25. Para indicar o que acontecerá ao amor dos dois no futuro, a moça se 
vale das várias formas verbais perifrásticas, ou seja, formadas pelo verbo 
auxiliar + infinitivo do verbo principal. A relação entre a utilização dessas 
formas e os motivos da moça terminar o romance: 
 

a) Demonstra a certeza de que a moça não o ama mais e, por isso deseja o 
término do romance. 

b) Caracteriza a necessidade de romper o relacionamento pela falta de 
sentimento da moça pelo outro. 

c) Reforça a ideia de que o amor sentido pela moça não é mais pelo seu 
parceiro, mas sim se revela um sentimento mais forte por outro. 

d) Traduz a certeza da moça de que o amor um dia terminará, sendo este o 
argumento para que cesse tudo antes disso ocorrer.  
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26. “Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, 
ver o tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se 
lembrando de agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado 
antes.” Nesse trecho, há verbos no gerúndio. O efeito que esses verbos 
criam no texto, considerando o assunto tratado: 
 
a) Os verbos indicam que a ação de diminuição do amor vai se realizar de 

maneira progressiva, em etapas sucessivas e paulatinas, até restar 
apenas a lembrança do que foi esse amor. 

b) Os verbos indicam uma ação intensificada do sentimento de amor, tendo 
uma ascendência significativa, ocasionando um sentimento possessivo 
dela pelo seu amante. 

c) Os verbos no gerúndio indicam a probabilidade de tudo dar errado entre 
os dois, uma vez que o sentimento dela por ele, no presente, está 
desgastado e insignificante. 

d) Os verbos nessa forma no gerúndio não interferem no contexto, sendo 
apenas um emprego do mesmo pela autora sem nenhuma intenção 
contextual.  

 
27. “É claro que um dia vai dar errado.” Pode-se AFIRMAR, no que diz 
respeito à oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada exprimindo uma explicação; 
b) É uma oração adverbial estabelecendo uma causa; 
c) É uma oração substantiva com função de sujeito da oração principal; 
d) É uma oração adjetiva estabelecendo uma restrição ao termo 

antecedente. 
 

28. “Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda.” A palavra 
destacada exprime um(a): 
 
a) Condição;  
b) Consequência; 
c) Tempo;  
d) Concessão.  

 
29. “Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;   
c) Porquanto;   
d) Contanto.  
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30. “Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti 
morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente 
que afogue o amor que sinto por você.” As palavras destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção subordinativa e pronome relativo;  
b) Pronome relativo e conjunção subordinativa;  
c) Pronome relativo e pronome relativo;  
d) Conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

 
31. “Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que 
afogue o amor que sinto por você.” Analisando a morfossintaxe do “que” 
destacado, este tem como antecedente a palavra amor e exerce a função 
sintática de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Predicativo do sujeito.   

 
Leia o texto a seguir para responder as questões 32 e 33. 

 
Nunca imaginei que amaria de forma tão intensa e incondicionalmente. Você 
me mostrou um amor que não conhecia, que independe completamente da 
opinião de qualquer outra pessoa, como se o mundo fosse habitado apenas 
por nós dois. É um amor que não vê defeitos e todas as características não 
passam de peculiaridades. 
 
É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu respiro 
dependesse da sua presença, tudo vindo de você me faz bem, é algo tão 
especial e incrível que às vezes me belisco para ter a certeza que realmente 
estou vivendo tudo isso. 
 
32. “[...] como se o mundo fosse habitado apenas por nós dois.” No que diz 
respeito à voz verbal, esta oração está: 
 
a) Na voz passiva analítica;  
b) Na voz passiva sintética;  
c) Na voz reflexiva; 
d) Na voz ativa.  
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33. “É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu 
respiro dependesse da sua presença” a parte destacada estabelece em 
relação a oração anterior um(a): 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Temporalidade;  
d) Consequência.  

 
34. Alguns recursos linguísticos são utilizados na linguagem não verbal. 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Essa imagem apresenta uma: 
 
a) Metáfora;  
b) Antítese;  
c) Elipse;   
d) Hipérbole. 

 
35. Atente-se para o texto a seguir: 

 
“A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de 
julho, na Rússia. O país, pela primeira vez anfitrião da competição, montou 
11 cidades-sede para receber a disputa, esta que será a primeira a 
acontecer no Leste Europeu e a décima primeira na Europa.” 

 
 



Prova de Assistente Social 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 15 - 

A palavra destacada retoma: 
 
a) País;  
b) Competição; 
c) Cidades-sede; 
d) Disputa.  

 
36. Atente-se para o texto a seguir: 
 

 
 
A frase abaixo em que a palavra “porque” deve ser utilizada da mesma forma 
que foi empregada no segundo quadrinho: 
 
a) Não sei (.............) tanta preocupação com essa situação tão simples. 
b) Tudo se resolve, (............) pra tudo há uma solução. 
c) Este é um (...............) que nos deixa extasiados. 
d) Ficas questionando dessa forma (.................)?  

 



Prova de Assistente Social 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 16 - 

37. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Houve uma inadequação no que diz respeito à concordância, conforme a 
gramática normativa: 
 
a) Apenas no primeiro quadrinho;  
b) Apenas no terceiro quadrinho;  
c) No primeiro e terceiro quadrinhos;  
d) Em todos os quadrinhos.  

 
38. Considerando o que rege a gramática normativa, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Deve haver, sem sombra de dúvida, várias formas de resolver esse 

problema. 
b) Já vai fazer, no próximo mês, seis meses que não reunimos para discutir 

assuntos relativos ao nosso condomínio. 
c) Podem existir nas regiões menos favorecidas muita falta de recursos 

relacionados à qualidade de vida. 
d) Bateram, no relógio da matriz da praça, quatro horas em ponto.  

 
39. O emprego da palavra destacada está inadequado em: 
 
a) Nada mais fazia senão reclamar. 
b) Estava sempre mal-humorado.  
c) Treinava afim de alcançar uma boa classificação.  
d) Nada se encontrava onde deixei no último encontro.  

 
40. Todas as frases abaixo possuem ambiguidade, EXCETO: 
 
a) A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. 
b) Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. 
c) O aluno disse ao professor que era carioca. 
d) A mãe pegou o filho que corria na rua. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 


