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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para a sua 
aplicação. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 
(cinco) questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida 
na Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 

Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa (Objetivas) 10 questões 30 pontos  

Raciocínio Lógico (Objetivas) 05 questões 10 pontos  

Conhecimentos Específicos (Objetivas) 15 questões 60 pontos 

Total de questões  30 questões 100 pontos 
 

   

NOME COMPLETO:  DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR 

Que benefício a educação superior traz à sociedade? 
Thomaz Wood Jr. 

A expansão da educação superior tem sido objeto de políticas públicas em todo o mundo. O senso 
comum, sustentado por pesquisas e evidências, associa educação a desenvolvimento. Gestores públicos 
vangloriam-se quando o porcentual da população jovem que atinge a universidade cresce. Quanto mais, 
melhor. O movimento envolve também a pós-graduação, com a multiplicação do número de mestrados e 
doutorados. Supõe-se que mais mestres e doutores ajudem a gerar mais conhecimento, patentes e riquezas. 

A expansão da educação superior faz muita gente feliz: estudantes que almejam um futuro melhor, 
famílias que querem o bem para suas crias, professores felizes com a demanda crescente, gestores públicos 
orgulhosos de sua obra e até investidores, atraídos por gordas margens de lucro, no caso de algumas 
universidades privadas. Entretanto, por trás da fachada, a realidade tem mais espinhos do que flores.  

Pressionados a expandir o atendimento, os sistemas públicos experimentam sinais de deterioração e 
perda de qualidade. Alguns deles se converteram em arenas políticas de governança impraticável, nas quais 
grupos digladiam na disputa por pequenos espaços e vantagens. Enquanto isso, muitos sistemas privados se 
transformam em usinas de aulas, a gerar diplomas como quem produz commodities. 

Em um ensaio de promoção de seu livro The Case Against Education: Why the Education System Is 
a Waste of Time and Money (Princeton University Press), Bryan Caplan, professor de Economia da 
Universidade George Mason, trata do tema. Em uma era que celebra o conhecimento, sua tese soa herética: 
para o economista, a verdadeira função da educação é simplesmente prover um certificado aos formandos. 
Em outras palavras, com honrosas exceções, pouco se aprende na universidade. O que importa é o diploma 
que dará acesso ao futuro emprego. 

Para Caplan, o sistema de educação superior desperdiça tempo e dinheiro. O retorno para os 
indivíduos é substantivo: com o título vêm melhores salários. No entanto, o retorno para a sociedade é pífio. 
Segundo o autor, quanto mais se investe na educação superior, mais se estimula a corrida por títulos. E basta 
cruzar a linha de chegada: terminar a faculdade. 

Nas universidades, estudantes passam anos debruçados sobre assuntos irrelevantes para sua vida 
profissional e para o mercado de trabalho. Qual o motivo para a falta de conexão entre o que é ensinado e o 
que será necessário? Simples: professores ensinam o que sabem, não o que é preciso ensinar. E muitos têm 
pouquíssima ideia do que se passa no mundo real. 

Além disso, Caplan observa que os estudantes retêm muito pouco do que lhes é ensinado. De fato, 
seres humanos têm dificuldade para conservar conhecimentos que raramente usam. Alguns cursos 
proporcionam modos e meios para que os pupilos assimilem e exercitem novos conhecimentos. Contudo, a 
maioria falha em prover tais condições. 

Curiosamente, o fato de os estudantes pouco aprenderem nos quatro ou cinco anos de universidade 
não é relevante. O que seus empregadores procuram é apenas uma credencial que ateste que o candidato 
seja inteligente, diligente e capaz de tolerar a rotina tediosa do trabalho. Para isso basta o título. 

O autor não poupa críticas a estudantes, colegas e gestores. Os primeiros, para ele, são incultos e 
vulgares, incapazes de transpor conteúdos escolares para a vida real. Passam a maior parte do tempo na 
universidade como zumbis na frente de seus smartphones e em outras atividades destinadas a turvar a mente 
e o espírito. 

Além disso, o crescimento da educação superior está levando para a universidade indivíduos sem 
características para serem universitários. Está atraindo para a pós-graduação profissionais sem o perfil para 
reflexão profunda e crítica. E está formando mestres e doutores que não têm talento ou inclinação para ensinar 
e pesquisar. 

Inflar as vagas e criar mecanismos para facilitar o acesso à universidade pode parecer causa nobre. 
Alimenta os sonhos das classes ascendentes e produz casos de sucesso, sempre ao gosto da mídia popular. 
Entretanto, pode estar drenando recursos do ensino fundamental e vocacional, e da pesquisa de ponta. 

A educação é, certamente, um grande meio de transformação social. Isso não significa despejar 
insensatamente recursos em simulacros de ensino e sistemas de emissão de títulos universitários. 

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: ago. 2018. [Adaptado] 
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01. O texto, de forma preponderante, 
 
A) posiciona-se contrário a investimentos utilizados na expansão do ensino superior por não trazer 

benefícios para a sociedade. 

B) contrapõe-se ao posicionamento categórico de Bryan Caplan sobre a deteriorização do sistema de 
ensino superior.  

C) defende a expansão do ensino superior público para solucionar a problemática da desigualdade social 
brasileira. 

D) critica o acesso às universidades de indivíduos sem perfil para o desenvolvimento de estudos 
acadêmicos e pesquisas. 

 
 

02. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem utilizada no texto tende, 
 
A) dominantemente, à variedade formal e à denotação. 

B) dominantemente, à variedade informal e à conotação. 

C) exclusivamente, à variedade formal e à denotação. 

D) exclusivamente, à variedade informal e à conotação. 
 
 

03. Existem, no texto,  
 
A) exclusivamente, citações indiretas que enfatizam a perspectiva focada pelo autor. 

B) exclusivamente, citações diretas que se contrapõem à perspectiva focada pelo autor. 

C) citações diretas e indiretas que enfatizam a perspectiva focada pelo autor. 

D) citações diretas e indiretas que se contrapõem à perspectiva focada pelo autor. 
 
 

04. Leia o trecho a seguir. 

 “Em uma era que celebra o conhecimento, sua tese soa herética” 
 
Sem alterar o sentido do trecho, o elemento linguístico destacado pode ser substituído por  
 

A) heterodoxa. 

B) complexa. 

C) hermética 

D) hermetista. 
 

Considere o parágrafo a seguir para responder as questões 5 e 6 . 

Para Caplan, (1) o sistema de educação superior desperdiça tempo e dinheiro. O retorno para os 
indivíduos é substantivo: com o título vêm melhores salários. No entanto, (2) o retorno para a sociedade 
é pífio. Segundo o autor, (3) quanto mais se investe na educação superior, (4) mais se estimula a corrida 
por títulos. E basta cruzar a linha de chegada: terminar a faculdade. 

 
05. O elemento linguístico destacado interliga 

A) períodos e estabelece relação semântica de contraposição. 

B) orações e estabelece relação semântica de conclusão. 

C) períodos e estabelece relação semântica de consequência. 

D) orações e estabelece relação semântica de explicação. 
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06. Em acordo com as convenções da norma padrão, as vírgulas presentes no período são  
 
A) necessárias em 1 e em 3.  

B) obrigatórias em 2 e em 3. 

C) obrigatórias 1, 2, 3 e 4.  

D) necessárias em 1,2,3 e 4.  
 

 
07. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir do 

 
A) segundo parágrafo, sinalizada pela conjunção “no entanto” e pela expressão “mais espinhos do que 

flores”. 

B) título, sinalizada pelo uso do substantivo “benefício”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela frase: “Quanto mais melhor”. 

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o parágrafo final. 
 
 
08. No texto, há predominância de traços da 

 
A) argumentação.  

B) descrição. 

C) exposição. 

D) narração.  
 

Considere o trecho para responder as questões 9 e 10.  

Gestores públicos vangloriam-se quando o porcentual da população jovem que atinge a universidade 
cresce. Quanto mais, melhor. O movimento envolve também a pós-graduação, com a multiplicação do 
número de mestrados e doutorados. Supõe-se que mais mestres e doutores ajudem a gerar mais 
conhecimento, patentes e riquezas. 

 
 
09. Os elementos linguísticos em destaque pertencem 

 
A) a classes gramaticais diferentes. O primeiro é um pronome relativo que exerce função de sujeito; o 

segundo, uma conjunção integrante que introduz uma oração substantiva.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro é um pronome relativo que exerce função de objeto; o 
segundo, uma conjunção integrante que introduz uma oração substantiva.  

C) à mesma classe gramatical. Ambos são pronomes relativos e exercem função de sujeito. 

D) à mesma classe gramatical. Ambos são conjunções e exercem função de objeto. 
 
 
 
10. A não ocorrência do acento grave no a que antecede a palavra “universidade” justifica-se 

 
A) porque o a é apenas um artigo.  

B) pelo gênero dessa palavra.  

C) porque o a é apenas uma preposição.  

D) pela flexão de número dessa palavra. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA NÍVEL SUPERIOR 
 

11. Ao organizar uma sequência numérica, Antônio a representou como 11, 15, 23, 31, 41, 49, 59, 
71,...Obedecendo à sequência proposta, o próximo elemento será 
 
A) 83.  

B) 81. 

C) 79. 

D) 75. 
 

 
12. Cintia é tão veloz quanto Natália e menos que Rafaela. Bruna é tão veloz quanto Rafaela. Logo, 

 
A) Cintia é mais veloz que Bruna. 

B) Bruna é menos veloz que Natália. 

C) Rafaela é menos veloz que Natália. 

D) Bruna é mais veloz que Cintia.  
 

 
13. Cláudio desafia seus três irmãos Luciano, Rodrigo e Pedro para partidas de um jogo de videogame. 

Considerando a habilidade que cada um tem nesse jogo e que cada partida acontece totalmente 
independente uma da outra, a probabilidade de Luciano vencer é de 50%; a de que Rodrigo vença é de 
25%; e a de que Pedro seja vencedor é de 40%. A probabilidade de que Cláudio vença as três partidas 
dos irmãos é de 
 
A) 30,0%. 

B) 22,5%.  

C) 15,5%. 

D) 50,0%. 
 
 
14. João é amigo de José ou amigo de Jonas. João é amigo de Jaime ou não é amigo de José. João é amigo 

de Juca ou não é amigo de Jonas. João é amigo de Jonas ou amigo de Jaime. João não é amigo de Juca. 
Sendo assim, João 
 
A) é amigo de Jonas e é amigo de Jaime. 

B) não é amigo de Jaime e é amigo de José. 

C) é amigo de Jaime e é amigo de José.  

D) não é amigo de Juca e não é amigo de Jaime. 
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15. Observe as figuras a seguir 

   

 
 
A) C) 

  
B) D) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

está para , assim como está para 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA ASSISTENTE SOCIAL 

 
16. O Código de Ética Profissional do(a) assistente social, de 1993, é organizado por meio de princípios, 

deveres, direitos e proibições que orientam o comportamento ético profissional, ofertando seus objetivos 
ético-políticos, e, também parâmetros para atuação do/a assistente social no cotidiano profissional 
(BARROCO; TERRA, 2012). O referido Código de Ética Profissional 
 
A) veda ao/à assistente social, o "exercício da profissão quando impedido/a de fazê-lo, ou facilitar, por 

qualquer meio, o seu exercício ao/às não inscritos/as ou impedidos/as". 

B) assegura ao/à assistente social, o direito ao "pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população". 

C) estabelece, entre seus princípios fundamentais, o empenho na viabilização dos direitos sociais dos/as 
usuários/as, através dos programas e políticas sociais. 

D) determina, entre os deveres do/a assistente social manter "o sigilo profissional para proteger o/a 
usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do 
exercício da atividade profissional". 

 
17. O Artigo 2º, do Título II do Código de Ética Profissional do/a assistente social, estabelece "os direitos e 

as responsabilidades gerais do(a) assistente social". Um dos direitos previstos no artigo supracitado é: 
 
A) participação na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais. 

B) acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam 
necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. 

C) dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir 
a qualidade do exercício profissional. 

D) participação efetiva nas decisões institucionais.  
 
18. De acordo com a Lei nº 8.662/1993, que dispõe sobre a Regulamentação da profissão de assistente 

social, é de competência do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão 
normativo de grau superior 
 
A) expedir carteiras profissionais de assistentes sociais. 

B) organizar e manter o registro profissional dos/as assistentes sociais. 

C) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 

D) aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 
 

19. A profissão do/a assistente social é regulamentada pela Lei nº 8.662/1993. Essa Lei assegura 
objetivamente atribuições privativas e competências do/a assistente social. Com base na referida Lei, 
analise as competências elencadas nos itens a seguir:  

I  encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
II planejar, organizar e administrar os Serviços Sociais e as Unidades de Serviço Social. 
III planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 
IV planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 

 
Constitui(em) competência(s) do/a assistente social, o disposto nos itens: 

A) I e  II apenas. 

B) I, II e III apenas. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, II e IV. 
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20. A professora Marilene, observando o comportamento do seu aluno João Paulo, de 10 anos, constatou 
que o discente vem sofrendo maus-tratos, e que o possível autor da agressão é o seu próprio pai. Diante 
de tal situação, a professora informou à direção da escola, que, por sua vez, comunicou ao Conselho 
Tutelar. De acordo com o Artigo 130, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, "verificada a 
hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, o juiz poderá 
determinar como medida cautelar" 
 
A) o afastamento do agressor da moradia comum. 

B) a suspensão ou destituição do poder familiar.  

C) a integração em uma família substituta.  

D) o acolhimento familiar ou institucional.  
 

 
21. O Conselho Tutelar, criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é um órgão público, permanente, 

autônomo, não jurisdicional, eleito pela comunidade local para zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. Dentre as várias atribuições deste Conselho, dispostas no Art. 136 do ECA, 
destaca-se 
 
A) encaminhar a criança ou adolescente a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 

apoio e promoção da família. 

B) aplicar penalidades administrativas, nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou a 
adolescentes.  

C) encaminhar crianças ou adolescentes a tratamento especializado. 

D) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

 

 
22. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Art. 87), a política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente apresenta, como uma das linhas de ação, 
 
A) criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-

administrativa. 

B) realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. 

C) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.  

D) apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra crianças 
e adolescentes. 

 
 
23. De acordo com o SUAS, a Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política 

de assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e 
disseminação de informações territorializadas e trata 
 
A) das incidências de riscos e vulnerabilidades e das necessidades de proteção da população, no que 

concerne à assistência social. 

B) do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

C) de planejar e coordenar, em âmbito nacional, o processo de realização anual do Censo SUAS, 
zelando pela qualidade das informações coletadas. 

D) do volume e da qualidade das ofertas dos serviços disponíveis e efetivas à população.  
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24. A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, em seu artigo 22, prevê provisões suplementares e 
provisórias que são prestadas aos(às) cidadãos(ã) e às famílias em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, que são 
 
A) os serviços socioassistenciais. 

B) os benefícios de prestação continuada. 

C) os benefícios eventuais. 

D) os programas de assistência social. 
 
 
25. De acordo com a PNAS, são considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de 
solidariedade, tais como 
 
A) o Programa de Atenção Integral às Famílias. 

B) o Serviço de orientação e apoio sócio-familiar. 

C) o Atendimento Integral Institucional. 

D) a Família Acolhedora. 
 
 
26. Em relação à questão social, analise as afirmações elencadas a seguir. 

 

I  A questão social é indissociável da sociedade capitalista e tem sua  gênese na sociedade   
burguesa, ligada à produção individual, em contraposição à apropriação privada. 

II Na contemporaneidade, está ocorrendo o aumento do terceiro setor, que dá às expressões  
da questão social um trato pulverizado, pontual, descoordenado, desconsiderando, assim, 
os direitos conquistados. 

III A refilantropização do social opera uma profunda despolitização da questão social ao 
qualificá-la como questão pública, questão política e questão nacional. 

IV A questão social, para além do mundo do trabalho, envolve também as questões de gênero, 
etnia e minorias sociais. 

 
São verdadeiras as afirmações expressas nos itens 

A) I, II e III . 

B) II, III e IV . 

C) I, II e IV.  

D) I, II, III e IV. 
 
27. De acordo com os Parâmetros para a Atuação de Assistente Social na Política de Assistência Social 

(CEFSS), esse profissional integra equipes de trabalho interdisciplinares, e a sua formação, a sua 
experiência e a sua intervenção histórica nessa política social atribuem a esses/as profissionais 
 
A) competências técnicas que são fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em que se 

situa sua intervenção. 

B) uma dimensão de intervenção voltada para inserção nos espaços democráticos de controle social e 
construção de estratégias para fomentar a participação popular. 

C) uma dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços a indivíduos 
na perspectiva de fortalecimento da gestão democrática e participativa. 

D) um papel fundamental na consolidação da Assistência Social como direito de cidadania. 
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28. Os Parâmetros para a Atuação de Assistente Social na Política de Assistência Social apontam que, na 
elaboração conjunta dos documentos que embasam as atividades em equipe interdisciplinar, 
psicólogos/as e assistentes sociais devem 
 
A) possibilitar a discussão e a reflexão dos referenciais teóricos e metodológicos que subsidiam o 

trabalho profissional. 

B) registrar apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 

C) estabelecer particularidades da intervenção profissional, bem como definir as competências e as 
habilidades profissionais em função das demandas sociais. 

D) buscar identificar papéis, atribuições, de modo a estabelecer objetivamente quem, dentro da equipe 
multidisciplinar, encarrega-se de determinadas tarefas. 
 
 

29. IAMAMOTO (1999), em seu livro “O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional”, aponta que ao indagar como o Serviço Social participa da produção/reprodução da vida 
social, a atenção volta-se 
 
A) à produção e reprodução da vida material. 

B) às relações entre classes. 

C) aos efeitos ou produto do trabalho. 

D) à relação capital/trabalho. 
 

 
30. De acordo com IAMAMOTO (1999), em “Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional”, é preciso extrapolar o Serviço Social para melhor apreendê-lo na história da sociedade da 
qual ele é parte e expressão. E nesse sentido, aponta que para garantir uma sintonia do Serviço Social 
com os tempos atuais, é necessário  
 
A) ser um profissional propositivo, e não apenas executivo, que atua na formulação e na gestão de 

políticas sociais. 

B) decifrar a realidade e construir propostas criativas de trabalho capazes de preservar e efetivar direitos. 

C) romper com a visão endógena, focalista, uma visão de dentro do Serviço Social. 

D) romper com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho a mero emprego. 
 
 


