
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSISTENTE SOCIAL 

 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06. 
 
17/05 - Dia Internacional Contra a Homofobia 
 
O Dia Internacional Contra a Homofobia (International 
Day Against Homophobia, em inglês) é comemorado em 
17 de maio em homenagem à data em que o termo 
“homossexualismo” passou a ser desconsiderado e a 
homossexualidade foi excluída da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990. No 
Brasil, esta data está incluída no calendário oficial do 
país desde 2010. 
Também conhecido como “Dia Internacional de Luta 
Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia”, esta data visa 
conscientizar a população em geral sobre a luta contra a 
discriminação dos homossexuais, transexuais e 
transgêneros. 
A homofobia consiste no ódio e repulsa por 
homossexuais, atitude esta que deve ser combatida para 
que possamos formar uma sociedade que esteja 
baseada na tolerância e respeito ao próximo, 
independente da sua orientação sexual. 
Ainda existe um grande preconceito contra os 
homossexuais na maioria das sociedades que, 
infelizmente, se reflete em atos desumanos de violência 
extrema contra esses indivíduos. 
Nesta data, são organizadas diversas atividades que 
promovem e apoiam a igualdade de direitos dos 
homossexuais e demais pessoas que se encaixam na 
comunidade LGBT. 
Vale ressaltar que o objetivo desta data é debater os 
mais variados tipos de preconceitos contra as diferentes 
orientações sexuais e identidades de gênero, além de 
gerar o desenvolvimento de uma conscientização civil 
sobre a importância da criminalização da homofobia. 
(Disponível em https://www.calendarr.com/brasil/dia-
internacional-contra-a-homofobia/) 
 
01) Quanto ao gênero textual, podemos afirmar que esse 
texto é: 
a) Relatório. 
b) Charge. 
c) Notícia. 
d) Relato autobiográfico. 
e) Memorando. 
 
02) De acordo com o texto, homofobia é: 
a) Tolerância e respeito ao próximo. 
b) Ódio e repulsa por homossexuais. 
c) Aceitação das diferentes orientações sexuais. 
d) Um tratado de paz e harmonia. 
e) Medo de lugares fechados. 
 
03) No Brasil, o Dia Internacional Contra a Homofobia, 
está incluído no calendário oficial do país desde: 
a) 2011. 
b) 2009. 
c) 2013. 
d) 2010. 
e) 2000. 
 
04) ”(...) atitude esta que deve ser combatida para que 
possamos formar uma sociedade que esteja baseada na 
tolerância e respeito ao próximo (...)”.Os termos grifados, 
no texto, possuem o valor semântico de: 
a) Causa. 
b) Consequência. 

c) Conformidade. 
d) Tempo. 
e) Finalidade. 
 
05) ”[...] que esteja baseada na tolerância e respeito ao 
próximo [...]”.O termo grifado, no texto, no trecho em que 
se encontra, refere-se a: 
a) Sociedade. 
b) Homofobia. 
c) Atitude. 
d) Gênero. 
e) Igualdade. 
 
06) Uma palavra que substitua o termo ”repulsa” no texto 
e que mantenha o mesmo significado é: 
a) Aceitação. 
b) Consciência. 
c) Asco. 
d) Dignidade. 
e) Respeito. 
 
07) Observe as frases abaixo: 
I. O cantor Mc Lan é idolatrado pelo público jovem. 
II. Ladrão se mata à bala na cidade. 
III. Quero um vidro de molho tártaro. 
Temos o termo acessório aposto em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
08) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo 
grifado funciona como objeto indireto: 
a) Vi-a hoje. 
b) Disseram-lhe coisas ofensivas. 
c) Deixei-o na porta de casa. 
d) Juro que não quis magoá-lo. 
e) E estes livros, vocês queriam-nos? 
 
09) Assinale a alternativa correta quanto à conjugação 
verbal: 
a) Nós ceiamos no natal. 
b) Eles durmiram cedo. 
c) Meus pais frigem os ovos. 
d) Eu sempre perdo a hora. 
e) Marta reouve o dinheiro perdido. 
 
10) ”Seria bom se ele ___________nesta situação e 
fizesse com que o réu ___________a quantia roubada 
por ele.” 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
a) Intervisse, repôs. 
b) Intervi-se, reponha-se. 
c) Interviesse, reposse. 
d) Interviesse, repusesse. 
e) Intervem, repõe. 
 

 

MATEMÁTICA 

 

11) Ao transformar 100 decâmetros em centímetros, o 

resultado encontrado será: 

a) 10.000.000. 

b) 1.000.000. 

c) 100.000. 

d) 10.000. 

e) 1.000. 

 

12) Ao se deparar com a transformação de 1,242 

decímetros em quilômetros, um estudante encontrou 

como resposta correta: 



a) 0,1242. 

b) 0,01242. 

c) 0,001242. 

d) 0,0001242. 

e) 0,00001242. 

 

13) O valor de x na da equação 3x – 3 = - 18  

corresponde a: 

a) 5. 

b) -5. 

c) 7. 

d) -7. 

e) 0. 

 

14) O décimo primeiro termo da progressão aritmética  

(8, 16,...), corresponde a: 

a) 72. 

b) 80. 

c) 88. 

d) 96. 

e) 104. 

 

15) Sendo A = (
2 4
−1 2
3 6

) e B = (
3
0
), então o produto AxB 

é igual a: 

a)(
6 0
−3 0
9 0

). 

b) (6 −3 9). 

c) (
6 −3 9
0 0 0

). 

d) (
6
−3
9
). 

e) (
6 12
−3 6
9 18

). 

 
 

INFORMÁTICA 

 

16) Qual dos atalhos abaixo abre uma nova tela do 

Windows Explorer no Microsoft Windows 8? 

a) CTRL + W. 

b) CTRL + E. 

c) CTRL + F. 

d) TECLA DO WINDOWS + E. 

e) TECLA DO WINDOWS + W. 

 

17) No mundo conectado à Internet, ameaças 

tecnológicas surgem o tempo todo. Para mitigar esses 

problemas, o Windows 8 disponibiliza uma ferramenta 

para instalar, de forma automática, atualizações de 

segurança desenvolvidas pela Microsoft. Das opções 

abaixo, escolha o nome dessa ferramenta: 

a) Windows Explorer. 

b) Windows Update. 

c) Windows Download Manager. 

d) Microsoft Mitigation Services. 

e) Internet Security Automatization. 

 

18) No Microsoft Excel, versão 2010 em português 

brasileiro com suas configurações padrão, a função 

=AGORA() retorna qual valor? 

a) a fórmula retorna a data e a hora atual do sistema 

operacional. 

b) a fórmula retorna os dados que estão sendo digitados 

neste exato momento. 

c) a fórmula retorna o resultado da última soma realizada 

na célula ativa. 

d) a fórmula retorna o nome do host e seu endereço IP. 

e) a fórmula retorna os dados do usuário atual do 

Microsoft Excel. 

 

19) Ao digitar a fórmula ="Meu nome é "&H5&". Tenho 

"&I5&" anos." na célula H6 de uma planilha do Microsoft 

Excel, versão 2010 em português brasileiro com suas 

configurações padrão, qual será seu resultado?  

Escolha a opção abaixo que mostra corretamente o 

resultado da fórmula, atribuindo o conteúdo da célula H5 

como sendo Pedro e o conteúdo da célula I5 como sendo 

15. 

a) Meu nome é Pedro & tenho 15 anos. 

b) “Meu nome é pedro. tenho 15 anos.” 

c) Meu nome é Pedro & tenho quinze anos. 

d) Meu nome é “Pedro”. Tenho “15” anos. 

e) Meu nome é Pedro. Tenho 15 anos. 

 

20) O que acontece quando o atalho “tecla do Windows + 

P” é pressionado? 

a) Opções de pintura. 

b) Configuração de página do Windows. 

c) Realiza a captura da tela e salva em um arquivo .png. 

d) Opções de projeção. 

e) Abre as opções de impressão do Windows. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) De acordo com o parágrafo único do Artigo 4º da Lei 
8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA), assinale a 
alternativa que não faz parte da garantia de prioridade: 
a) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou 
relevância publica. 
b) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção a infância e à 
juventude.  
c) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias.  
d) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 
ao ensino médio. 
e) Preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais publica.  

 
22) De acordo com o Art. 119 da Lei 8.069 (ECA), 
incumbe ao orientador com apoio e a supervisão da 
autoridade competente, a realização dos seguintes 
encargos entre outros, exceto: 
a) Promover socialmente adolescente e sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se 
necessários, em programa oficial ou comunitário de 
auxilio e assistência social.  
b) Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar 
do adolescente, promovendo, inclusive, sua matricula.  
c) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 
proteção a família.  
d) Diligenciar no sentido da profissionalização do 
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. 
e) Apresentar relatório do caso. 

 

23) Marque a alternativa abaixo que não esta de acordo 
com artigo 16 da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 
(LOAS) que estabelece  as instâncias deliberativas do 
sistema descentralizado e participativo de assistente 



social, de caráter permanente e composição paritária 
entre o governo e sociedade civil. 
a) O Conselho da Comunidade e Assistência Social. 
b) O Conselho Nacional de Assistência Social.  
c) Os Conselhos Estaduais de Assistência Social.  
d) O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.  
e) Os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 

24) Marque a alternativa correta: 
a) O beneficio de prestação continuada deve ser revisto 
a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  
b) O beneficio de prestação continuada deve ser revisto 
a cada 1 (ano) ano para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  
c) O beneficio de prestação continuada deve ser revisto a 
cada 5 (cinco) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  
d) O beneficio de prestação continuada deve ser revisto 
a cada 6 (anos) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem.  
e) O beneficio de prestação continuada, jamais será 
revisto, uma vez que se trata de direito adquirido.  

 

25) De acordo com a Artigo 22 da Lei 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993 (LOAS), entende-se por benefícios 
eventuais aqueles que : 
a) Visam o recebimento de auxilio por natalidade ou 
morte às famílias cuja renda mensal per capita seja 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
b) Visam o pagamento de auxilio por natalidade ou morte 
às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo. 
c) Visam o recebimento de auxilio reclusão por 
natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per 
capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
d) Visam o pagamento de auxilio por mortalidade  às 
famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/5 
(um quinto) do salário mínimo. 
e) Nenhuma das alternativas acima mencionadas. 

 

26) De acordo com o Art. 17 da Lei 10.741 de 1 de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), ao idoso que esteja 

no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o 

idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, 

exceto pelo: 

a) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 

b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver cura dor ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil. 

c) Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e 

não houver tempo hábil para consulta a curador ou 

familiar. 

d) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 

familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato 

ao Ministério Público. 

e) Pelo ilustre representante do ministério publico ou na 

falta deste pelo juiz da execução.  

 

27) De acordo com  Art. 28 da Lei 10.741 de 1 de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), o Poder Público 

criará e estimulará programas de: 

I - profissionalização especializada para os idosos, 

aproveitando seus potenciais e habilidades para 

atividades regulares e remuneradas; 

II - preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 

com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de 

estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 

interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais 

e de cidadania; 

III - estímulo às empresas privadas para admissão de 

idosos ao trabalho. 

IV - Criação de programas de acesso ao curso de 

informática básica para idosos.  

V - Criação de programas de incentivo ao acesso a 

carteira de habilitação. 

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 

correta. 

a) Apenas I, II e V estão corretas. 

b) Apenas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas.  

d) Apenas III, IV e V estão corretas.  

e) Nenhumas das anteriores estão corretas. 

  

28) Em 2011, o PETI foi instituído pela(o) 

_________________________ como um programa de 

caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de 

Assistência Social, que compreende: transferências de 

renda; trabalho social com famílias e oferta de serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de trabalho. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

a) Lei de consolidação trabalhista. 

b) Estatuto da criança e adolescente. 

c) Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

d) Lei de Execuções Penais. 

e) Estatuto do Idoso. 

  

29) O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) teve início em 1996, como ação do:  

a) Governo Federal, com o apoio da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

b) Governo Estadual do Ceará com apoio da ONU. 

c) Governo do Distrito Federal com apoio de ONGs. 

d) Governo Federal, com apoio da ONU.  

e) Governo Federal, com apoio de ONGs.  

 

30) O Bolsa Família é um programa que contribui para o 

combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi 

criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais. 

Assinale a alternativa que especifica estes três eixos: 

a) Complemento de renda, acesso a direitos e 

articulações com outras ações. 

b) Complemento de renda, acesso a direitos e 

articulações com outras instituições. 

c) Complemento de renda, acesso a bancos de dados e 

articulações com outras entidades. 

d) Complemento de renda, acesso a programa do PETI e 

articulações com outra ações.  

e) Nenhuma das Alternativas. 

  

31) De acordo com o código de ética do profissional do 

assistente social, em seu Art. 3º, são deveres do/a 

assistente social, exceto: 

a) Desempenhar suas atividades profissionais, com 

eficiência e responsabilidade, observando a legislação 

em vigor.  

b) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional 

no exercício da Profissão. 

c) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 

caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes. 



d) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e defesa 

de seus interesses e necessidades. 

e) Fornecer atestado carcerário para fins de obtenção de 

auxilio reclusão.  

 

32) De acordo com Art. 40 da Lei 8.069 de 13 de julho de 

1990 (ECA), o adotando deve contar com, no máximo: 

a) Quatorze anos à data do pedido, salvo se já estiver 

sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

b) Doze anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 

guarda ou tutela dos adotantes. 

c) Dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver a 

guarda ou tutela dos adotantes. 

d) Vinte um anos à data do pedido, salvo se já estiver a 

guarda ou tutela. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) De acordo com o Código de Ética do Serviço Social, 

em seu art. 24, parágrafo único, serão eliminados/as dos 

quadros dos CRESS aqueles/as que: 

a) Fizerem falsa prova dos requisitos exigidos nos 

Conselhos. 

b) Receberem advertência reservada por 3 vezes no ano.  

c) Receberem Advertência Publica por 3 vezes no ano. 

d) Receberem suspensão do serviço profissional por 

mais de 30 dias. 

e) Deixar de recolher a anuidade por 3 anos 

consecutivos. 

  

34) De acordo com o Código de Ética do Serviço Social, 

em seu art. 30, cumpre ao ____________________ a 

execução das decisões proferidas nos processos 

disciplinares. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

a) Conselho Federal. 

b) Conselho Estadual.  

c) Conselho Municipal.  

d) Conselho Regional. 

e) Conselho Interestadual. 

 

35) De acordo com Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993 

(LOAS), em seu art. 20, o beneficio de prestação 

continuada é garantia de ____________ a pessoa 

portadora de deficiência e ao ________________ ou 

mais e que comprove não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la promovida por sua 

_______________. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas acima. 

a) Meio salário mínimo mensal, idoso com 60 (sessenta) 

anos e insistência, respectivamente. 

b) 1 (um) salário mínimo mensal, idoso com 70 (setenta) 

anos e família, respectivamente. 

c) 2 (dois) salário mínimo mensal, idoso com 80 (oitenta) 

anos e família, respectivamente. 

d) 1 (um) salário mínimo mensal, idoso com 50 

(cinquenta) anos e força de vontade, respectivamente.  

e) Nenhumas da alternativa estão corretas. 
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