
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* 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 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE SOCIAL 



 

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - O projeto neoliberal ganhou força e priorizou ações com 
as de privatização do Estado, internacionalização da economia, 
desproteção social, sucateamento dos serviços públicos, 
concentração de riqueza e aumento da pobreza e da indigência 
(Netto, 2006). Nesse cenário de retração dos direitos dos 
cidadãos, a família além de assumir as atribuições tradicionais 
na sociedade é chamada para: 

A) promover a proteção social junto com o Estado. 
B) promover os cuidados e serviços que deveriam ser 

ofertados pelo Estado. 
C) cuidar dos seus membros e assim, garantir seus 

direitos. 
D) relegar seus membros ao cuidado de entidades 

filantrópicas. 
E) ajudar o Estado a cuidar e proteger seus membros. 

 
02 - O assistente social tem na questão social a base de sua 
fundação enquanto especialização do trabalho, ou seja, tem 
nela o elemento central da relação profissional com a realidade 
social. Nesse trabalho, o assistente social é: 

A) chamado a intervir nas relações cotidianas, visando a 
ampliação da cidadania na garantia dos direitos civis, 
políticos e sociais dos segmentos menos favorecidos e 
mais vulnerabilizado socialmente. 

B) chamado a atuar com os segmentos mais pauperizados 
da sociedade, desde que seus direitos estejam 
garantidos. 

C) requisitado para atuar com a classe menos favorecida 
e vulnerável socialmente, descartada pelo capital. 

D) requisitado para atuar com as famílias que estão 
desprotegidas socialmente pelo Estado, que 
desrespeita dos direitos constituídos da população. 

E) chamado a assistir socialmente as pessoas que estão 
em situação de vulnerabilidade social através de 
programas sociais específicos. 

 
03 - No contexto dos anos de 1990, Behring (2008) chamava a 
atenção para mudanças na relação entre o Estado e a sociedade, 
em função da política neoliberal, as transformações, segundo a 
autora levaram a um processo de “contra-reforma do Estado”, 
que obstaculiza e reduz direitos e políticas conquistadas na 
Constituição Federal de 1988. Para Yazbek (2001), esse 
processo que atinge as políticas sociais e suprimem direitos se 
traduz em: 

A) refilantropização das políticas sociais que passam a ser 
extremamente seletivas. 

B) ampliação das políticas sociais para os mais 
vulneráveis. 

C) diminuição do alcance das políticas sociais que agora 
são promovidas pelas ONGS. 

D) refilantropização das políticas sociais que implica em 
uma volta ao passado com as ações filantrópicas. 

E) filantropização das políticas sociais. 
 
 
 
 
 
 
 

04 - No Brasil o acesso aos serviços de saúde 
constitucionalmente é um direito que assegura as pessoas a ter 
a liberdade de escolher onde e como se tratar, no que se refere 
aos aspectos sociais nenhum indivíduo pode privar outrem do 
acesso à saúde. Todavia, esses direitos na política de saúde só 
são possíveis se tiver: 

A) um Estado centralizador para garantir medidas 
igualitárias de proteção e de recuperação da saúde 
para todos os indivíduos 

B) um Estado autoritário para garantir o acesso aos 
serviços de saúde para a população. 

C) um Estado descentralizador para garantir o acesso 
aos serviços de saúde para a população. 

D) uma estrutura judiciária para garantir que esse 
direito seja respeitado. 

E) um Estado desenvolvido economicamente, social e 
culturalmente para garantir medidas igualitárias de 
proteção e de recuperação da saúde para todos os 
indivíduos. 

 
05 - O trabalho do Assistente Social se desenvolve nas 
instituições sociais responsáveis por diferentes políticas 
setoriais. Embora essas políticas tenham áreas distintas de 
atuação, alguns elementos   são comuns e determinam a 
ação profissional. Sobre esses elementos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Legislações normativas buscam integrar e unificar as 
ações de cada política em todo o território nacional. 
II. A lógica de racionalização de recursos está na base dos 
processos de descentralização das políticas sociais.  
III. Os processos de sociabilidade próprios da lógica da 
sociedade feudal influem nas atividades socioeducativas.  
Quanto aos elementos apresentados assinale: 

A) somente a afirmativa II estiver correta.  
B) somente a afirmativa III estiver correta.  
C) somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) somente a afirmativa I estiver correta 
E) I, II e III se estiverem corretas. 

 
06 - Pensar a família no campo da proteção social implica 
reconhecer que a família na sua dimensão simbólica, na sua 
multiplicidade, na sua organização é importante à medida 
que subsidia a compreensão sobre o lugar que lhe é 
atribuído na configuração da proteção social de uma 
sociedade, em determinado momento histórico, Mioto 
(2010). No trabalho com famílias no campo da política 
pública faz-se necessário: 

A) compreender a família como corresponsável pelo 
desenvolvimento dos cidadãos. 

B) eleger apenas a mulher na família como porta de 
relação e parceria, considerando o papel que hoje 
ela exerce perante o grupo familiar. 

C) oferecer apenas assistência compensatória com 
escasso investimento no desenvolvimento da 
autonomia do grupo familiar. 

D) pensar idealizadamente num padrão de desempenho 
da família. 

E) considerar que cabe exclusivamente ao Estado a 
responsabilidade da reprodução e proteção social 
dos sujeitos que compõem o grupo familiar. 

 
 
 



 

07 - A família independente de formatos é mediadora das 
relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando os 
deslocamentos entre o público e o privado, e como geradora 
de modalidades comunitárias de vida (Brasil, 2005). Quanto 
ao princípio de matricialidade sociofamiliar, assinale a 
alternativa correta. 

A) A família deve receber ajuda com o intuito de 
prover o sustento, a guarda e a educação de suas 
crianças e adolescentes. 

B) Com o fortalecimento de possibilidades de 
convívio, educação e proteção social na própria 
família não é responsabilidade também do Estado. 

C) A defesa do direito à convivência familiar na 
proteção de assistência social contempla o conceito 
de família como unidade econômica. 

D) A família não tem centralidade para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas 
e projetos na Política Nacional de Assistência 
Social. 

E) A família é o núcleo social básico de acolhida, 
convívio, autonomia, sustentabilidade e 
protagonismo social. 

 
08 - A rotina é parte integrante no exercício profissional do 
Assistente Social. Essa rotina pode, por um lado possibilitar 
a organização e avaliação das atividades desenvolvidas com 
os usuários, por outro lado, pode distanciar o profissional 
daquilo que ele faz e mecanizar suas ações. Nesse sentido, 
é correto afirmar que: 

A) a rotina induz o profissional a estabelecer um 
distanciamento do usuário e suas necessidades. 

B) o fazer profissional por repetição pode levar à 
desqualificação daquilo que é próprio do exercício 
profissional do Assistente Social. 

C) leva o profissional a pensar sobre as ações e 
qualificá-las de acordo com as demandas. 

D) a rotina é necessária e faz parte do exercício 
profissional em qualquer situação ou espaço em que 
o assistente social se insere. 

E) a repetição de tarefas impede o profissional de 
enxergar o produto final do seu trabalho. 

 
09 - No universo do sistema capitalista erradicar a pobreza 
e retirar da miséria milhares de pessoas via intervenção 
estatal, não se apresenta como proposta do Estado – na sua 
configuração atual. Não se configura prioridade a 
distribuição de renda oportunizando, também sob o prisma 
da equidade (oportunidade e condição), acesso aos bens e 
serviços sociais sem ponderar o retorno, em lucro ou 
manutenção do poder ideopolítico. Nesse sentido, quanto as 
políticas sociais em tempos contemporâneos, julgue os itens 
abaixo: 
I. Apresentam-se como respostas focalizadas e 
fragmentadas no trato da questão social por parte do Estado; 
II. Ao Estado compete principalmente a criação de políticas 
sociais através de legislações, no entanto há limitação do 
acesso a direitos; 
III. Na década de 1990, no cenário brasileiro, a ideia de 
participação social no espaço das políticas sociais passa a 
ser vista como sendo “solidária” por meio de trabalho de 
voluntariado e concepção de responsabilidade social de 
indivíduos e empresas.  
 

A partir do exposto, conclui-se que. 
A) Somente a alternativa II está correta. 
B) Somente a alternativa III está incorreta. 
C) Somente a alternativa I está correta. 
D) As alternativas I, II e III estão corretas. 
E) As alternativas I e III estão corretas. 

 
10 - Considerando as políticas sociais ligadas ao tripé da 
Seguridade Social Brasileira (Assistência Social, Saúde e 
Previdência Social) e conforme a legislação social em vigor, 
podemos afirmar que a supremacia do atendimento das 
necessidades sociais; universalização dos direitos sociais; 
respeito à dignidade do cidadão; igualdade de direitos no 
acesso ao atendimento; e divulgação ampla dos benefícios, 
serviços, programas e projetos assistenciais são princípios 
da/do. 

A) Lei Orgânica da Assistência Social. 
B) Lei Orgânica da Saúde. 
C) Lei Orgânica da Previdência Social. 
D) Benefício de Prestação Continuada. 
E) Política Nacional de Seguro Social. 

 
11 - As primeiras formulações teóricas do Serviço Social no 
contexto brasileiro receberam fortes influências dos princípios 
adotados pela Igreja católica, expresso, sobretudo, nas 
encíclicas papais (Rerum Novarum e Quadragésimo Anno) 
documentos católicos que, por sua vez, propunham o 
envolvimento dos membros católicos com os problemas 
sociais vigentes. Essa perspectiva de formulação teórica visa 
subsidiar o fazer profissional de Serviço Social a partir de uma 
visão teórica: 

A) neopositivista 
B) materialista 
C) neotomista  
D) fenomenológica 
E) sistêmica. 

 
12 - O projeto ético-político do Serviço Social é fruto da 
organização social da categoria e de sua qualificação teórica e 
política, construído no embate entre distintos projetos de 
sociedade. Esse projeto se materializa nos instrumentos legais, 
nas expressões e manifestações coletivas da categoria e, 
sobretudo, 

A) no trabalho profissional desenvolvido nos diferentes 
espaços que requer do assistente social o compromisso 
com a qualidade dos serviços prestados, com o 
fortalecimento do direito social e defesa do espaço 
público. 

B) exigência na formação profissional lato e stricto sensu 
com a qualificação necessária para a formação 
profissional. 

C) crítica à sociedade capitalista em sua estrutura 
dinâmica que favorece a classe burguesa. 

D) articulação com as entidades do Serviço Social em 
nível nacional e com outras categorias profissionais, 
apenas se necessário. 

E) compromisso com os serviços prestados, sem deixar 
de apoiar o projeto societário em vigência que altera 
os processos e condições de trabalho. 

 

 



 

13 - Para alguns autores do Serviço Social, há uma 
debilidade que marca a produção do Serviço Social na 
década de 1980, dificultando maiores avanços na construção 
teórico-metodológica para pensar concretamente o serviço 
social na realidade brasileira. Dessa forma, essa debilidade é 
percebida, 

A) na unidade teoria/prática 
B) no antagonismo entre as classes 
C) na igualdade entre as classes 
D) na relação capital/trabalho  
E) na desarticulação teoria/realidade  

 
14 - Os procedimentos técnicos na área da infância e da 
juventude são embasados no SINASE (Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo). O SINASE constitui-se em 
um sistema de atendimento ao adolescente em conflito com 
a lei, que envolve todo o processo, indo da apuração do ato 
infracional até a execução de medida socioeducativa. Inclui 
todas as políticas, programas e planos voltados, 
especificamente, ao atendimento desse público e demanda 
iniciativa de diferentes áreas das políticas sociais a fim de 
somar responsabilidades e garantir direitos. (BRASIL, 
2006). Para execução deste trabalho necessita-se de 
profissionais capacitados para compor equipes 
interdisciplinares, e dentre estes, destacamos o Assistente 
Social. Sobre a atuação do Assistente Social a partir do 
SINASE, podemos afirmar: 

A) cabe ao Assistente Social discriminar as atribuições 
de cada profissional da equipe, sendo proibida a 
sobreposição dessas atribuições na entidade de 
atendimento. 

B) trata-se de uma atribuição privativa do Assistente 
Social que compõe as equipes do SINASE a 
elaborar o PIA (Plano Individual de Atendimento) 
contando com a participação do adolescente e da 
família. 

C) é responsabilidade exclusiva do assistente social, 
fiscalizar o governo no processo de financiamento 
do atendimento às medidas socioeducativas. 

D) o Assistente Social compõe a equipe mínima de 
atendimento aos adolescentes em medidas 
socioeducativas de semiliberdade e as equipes de 
atendimento ao adolescente em medida 
socioeducativa de internação. 

E) somente o Assistente Social tem competência 
cobrar do poder público a municipalização dos 
programas de meio aberto, a fim de promover a 
articulação com as demais políticas locais e a 
formação de redes de apoio nas comunidades. 

 
15 - O planejamento de uma política social divide-se em 
plano, programa e projeto. O plano se materializa na esfera 
macro que, posteriormente, desdobra-se em programa e na 
esfera micro encontra-se o projeto que se constitui em: 

A) unidade isolada do plano que tem por objetivo 
executar suas ações. 

B) unidade mínima de execução e busca atingir o 
objetivo de um programa social organizando e 
executando as ações.  

C) uma intervenção sistemática e abrangente, sem 
ligar-se a um programa social. 

D) unidade ampla que executa as ações independentes 
do programa social traçado pela Secretaria 
Governamental. 

E) unidade executora de ações sociais que só pode ser 
desenvolvido pela esfera governamental. 

 
16 - No exercício profissional do assistente social, o projeto 
de intervenção é uma poderosa ferramenta capaz de realizar 
algum tipo de mudança na realidade com a qual o 
profissional atua, além disso através de um bom projeto de 
intervenção é possível pensar na participação e 
emancipação do indivíduo (Paiva, 2015). São consideradas 
etapas importantes de um projeto de intervenção. 

A) Diagnóstico, prognóstico, análise, execução e 
avaliação. 

B) Diagnóstico, análise, execução e avaliação. 
C) Análise, execução e avaliação. 
D) Diagnóstico, prognóstico, execução e avaliação. 
E) Prognóstico, execução e avaliação. 

 
17 - O pressuposto fundamental dos direitos sociais é 
estabelecer o vínculo de igualdade, dignidade e garantia de 
cidadania aos cidadãos no contexto de desigualdade social 
em que vivem na sociedade. Esses princípios podem ser 
alcançados através da:  

A) Assistência aos grupos extremamente vulneráveis 
socialmente. 

B) Distribuição de cestas básicas às famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

C) Execução das políticas sociais, mesmo que não 
tenha alcance universal. 

D) Oferta de trabalho para os grupos vulneráveis 
socialmente. 

E) Prestação de serviços públicos de qualidade com 
acesso para todos.  

 
18 - “Por avaliação de eficácia, entende-se a avaliação da 
relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um 
dado programa e seus resultados efetivos, busca avaliar 
também, as metas propostas e as metas alcançadas pelo 
programa” (Figueiredo & Figueiredo, 1996). 
A partir do texto acima é correto afirmar que a avaliação de 
eficácia busca: 

A) prevê o desperdício dos recursos destinados para a 
política pública. 

B) adequar com coerência os meios e instrumentos 
utilizados durante a vigência de um determinado 
programa social. 

C) prevê o fortalecimento das instituições e agência 
independentes capazes de produzir resultados 
confiáveis. 

D) prevê o impacto da política sobre as condições de 
vida da população. 

E) prevê as dificuldades de obtenção e adequação das 
informações. 

 
 
 
 
 
 
 



 

19 - Em seu trabalho o assistente social ocupa diferentes 
espaços ocupacionais, nos quais exercem competências e 
atribuições profissionais resguardadas por lei e pelo projeto 
ético-político da profissão. Em relação ao projeto ético-
político é correto afirmar que esse trabalho em suas 
diferentes dimensões é respaldado através: 
(1) dos seus instrumentos legais, que asseguram direitos e 
deveres dos assistentes sociais e representam uma 
autonomia profissional na condução do seu trabalho na luta 
por direitos; 
(2) do trabalho profissional desenvolvido nos diferentes 
espaços, de forma a preservar a qualidade dos serviços e 
fortalecer junto aos usuários a noção de direito social; 
(3) do ensino universitário, responsável pela qualificação 
teórica de pesquisadores e de profissionais, nos níveis de 
graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu; 
(4) das articulações com outras entidades de Serviço Social 
e com outras categorias profissionais e movimentos sociais 
organizados. 
Quanto as assertivas listadas, está correto apenas. 

A) 2, 3 
B) 3, 4 
C) 1, 4 
D) 1 ,2 
E) 1, 2, 3, 4. 

 
20 - Segundo os Parâmetros para Atuação do Assistente Social 
na Política de Assistência Social (CFESS, 2013), o trabalho do 
assistente social nessa política abrange diferentes dimensões 
interventivas, complementares e indissociáveis. A 
materialização dessas dimensões desdobra-se em 
competências, estratégias e procedimentos específicos como: 

A) realizar pesquisas para identificação das demandas e 
reconhecimento das situações de vida da população, 
que subsidiem a formulação dos planos de Assistência 
Social. 

B) participação nos espaços de orçamento público 
necessário a implantação da política. 

C) realizar estudos socioeconômicos para identificar as 
necessidades sociais, apenas se necessário. 

D) priorizar atendimentos individualizados nos espaços 
que executam a política. 

E) assegurar uma intervenção interdisciplinar capaz de 
responder as demandas dos usuários da política. 

 
21 - A questão da dependência química, em particular a 
dependência do crack, se constitui em uma manifestação da 
questão social, objeto de preocupação dos governantes, da 
sociedade e, principalmente, dos assistentes sociais que atuam 
junto aos dependentes e seus familiares. Nesse trabalho para 
conhecer melhor a realidade social e econômica do grupo o 
assistente social faz uso dos seguintes instrumentais técnicos. 

A) Entrevista, observação e visita domiciliar. 
B) Visita domiciliar, observação e abordagem. 
C) Observação, entrevista e laudo social. 
D) Visita domiciliar, laudo social e abordagem grupal. 
E) Observação, visita domiciliar e prontuário social. 

 
 
 
 
 

22 - De acordo com o Art. 7º da Lei 8.080/1990 que institui 
os princípios da universalidade da cobertura e do 
atendimento, determina ser dever do Estado garantir a saúde 
para a população. Em relação ao princípio da universalidade 
é correto afirmar. 

A) Compreende um atendimento efetivo aos problemas 
de saúde da população, entre os diferentes níveis de 
complexidade de atenção à saúde. 

B) A universalidade supõe a fragmentação da política e 
das ações, visualizando o cidadão em sua totalidade. 

C) Compreende a cobertura, o atendimento e o acesso 
ao SUS, expressando que o Estado tem o dever de 
prestar o atendimento em grandes e pequenos centros 
urbanos e também as populações isoladas 
geopoliticamente. 

D) Supõe formular estratégias para que a população 
tenha acesso aos serviços, independentemente do 
nível de complexidade. 

E) A universalidade deve propiciar a igualdade de 
acesso para todos nos serviços de saúde, 
especialmente no nível da atenção básica. 

 
23 - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Idosos consiste no desenvolvimento de atividades que 
contribuam com o processo de envelhecimento saudável, 
desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, com o 
fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de situações de risco social. 
Constitui-se em um dos objetivos desse serviço: 

A) promover acessos a benefícios e serviços 
socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social da assistência social nos territórios, quando for 
necessário; 

B) contribuir com a família no cuidado do idoso 
dependente. 

C) detectar necessidades e motivações e desenvolver 
potencialidades e capacidades para novos projetos de 
vida se for da vontade do idoso. 

D) propiciar vivências para o alcance de autonomia e 
protagonismo social, sempre que possível. 

E) propiciar vivências que valorizam as experiências e 
que estimulem e potencializem a condição de 
escolher e decidir, contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia e protagonismo 
social dos usuários. 

 
24 - No seu exercício profissional o Assistente Social faz uso 
de três ferramentas indispensáveis à intervenção: 
documentação, registro e encaminhamento. O 
encaminhamento enquanto um instrumental técnico-
operativo busca dar respostas aos problemas da população 
excluída, socializar direitos e potencializar novas conquistas 
sociais. Para realizar o encaminhamento, em conformidade 
com os princípios éticos, o assistente social deve. 
I. Ter clareza quanto aos objetivos do encaminhamento rumo 
à redução da problemática apresentada pelo usuário; 
II. Ligar antecipadamente e verificar a possibilidade de 
inclusão do usuário na política pública pretendida; 
III. Conhecer amplamente as políticas públicas e sociais, os 
critérios de acesso e permanência, bem como os fundamentos 
da lei de assistência social e os diversos estatutos de proteção 
e garantia de direitos sociais e as respostas às legislações; 
IV. O encaminhamento dispensa o registro documental. 



 

Em relação à ação do profissional no que diz respeito ao 
encaminhamento, somente é correto o que se afirma em: 

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

 
25 - Segundo o Art. 7º da Lei de Regulamentação da Profissão 
de Assistente Social, “o Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), 
constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade 
jurídica”. Todavia, os CRESS são: 

A) dotados de autonomia administrativa e financeira e são 
obrigados a ser vinculados ao CFESS. 

B) dotados de autonomia e independência financeira para 
normatizar e fiscalizar o exercício profissional em 
âmbito regional. 

C) dotados de autonomia administrativa e financeira, sem 
prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal. 

D) entidades que devem funcionar como Tribunal Superior 
de Ética Profissional. 

E) entidades autônomas para aplicar as penalidades aos 
infratores, inclusive estabelecer os sistemas de registro 
dos profissionais habilitados. 

 
26 - A Lei 8.662 de 7 de junho de 1993, que regulamenta a 
profissão do Assistente Social estabelece em seu Artigo 4º as 
competências para o profissional, EXCETO: 

A) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais. 

B) prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias 
relacionadas no inciso II deste artigo. 

C) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

D) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais. 

E) planejar, organizar e administrar programas e projetos 
em Unidade de Serviço Social. 

 
27 - 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) prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações 
de fragilidade social. 

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

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

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

 

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

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

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

no exercício da profissão. 
D) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo 

obrigado a prestar serviços que são incompatíveis com 
nossa profissão. 

E) avaliar a utilização de qualquer preceito deste código, 
bem como da lei de regulamentação da profissão. 

 



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou com 
o Professor para um canto. Queria combinar uma maneira 
de roubar a imagem de Ogum da polícia. Discutiram parte 
da noite e já eram onze horas quando Pedro Bala, antes de 
sair, falou para todos os Capitães da areia: 
- Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na 
polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até 
vocês me tirar de lá… 

(Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2008.) 

 
O livro Capitães da Areia, de autoria de Jorge Amado, foi 
publicado em 1937 e trata da vida de menores abandonados, 
em Salvador, Bahia. Pedro Bala é um dos líderes do grupo. 
No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade 
cultuada em rituais religiosos afro-brasileiros, está em poder 
da polícia. Pelas leis brasileiras da época retratada na obra, 
manifestações religiosas que não fossem ligadas à igreja 
Católica eram proibidas. 
 
29 - No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o 
autor utilizou, na fala de Pedro Bala: 

A) A linguagem típica do nordestino. 
B) O jeito de falar típico de quem tem pouca idade. 
C) Uma linguagem diferente da norma-padrão. 
D) O jeito de falar de quem busca esconder alguma 

coisa. 
E) Uma linguagem bem mais coloquial, diferente da 

do trabalhador. 
 
30 - No trecho, há uma expressão ambígua. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão e também a solução 
para a ambiguidade, no contexto da narrativa. 

A) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de 
Ogum que estava em poder da polícia. 

B) “com o professor para um canto” / com o professor 
para uma música. 

C) “Discutiram parte da noite” / debateram em nome 
da noite. 

D) “Uma maneira de roubar” / um jeito de furtar. 
E) “Você fica sabendo” / todos fiquem conhecendo. 

 
31 - Indique a única frase em que a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

A) Nunca soubemos quem roubava-nos. 
B) Que Deus acompanha-te! 
C) Agora, se ajeite e durma bem. 
D) Agora me convenci de que me enganavam. 
E) Me levantei assim que chamou-me ao telefone. 

 
32 - Leia a sinopse de um capítulo na novela “Meu 
pedacinho de chão”. A seguir, assinale a afirmação que 
apresenta uma oração subordinada adverbial temporal 
reduzida. 

 
 
 

Em Meu Pedacinho de Chão, Pituquinha (Geytsa Garcia) 
sente muita falta de Serelepe (Tomás Sampaio). 
Inconformada, ela vai atrás do menino para reclamar de sua 
ausência. 
“Antes a gente se via mais, a gente ficava mais junto, não é 
como agora!”, diz. 
“Agora eu tenho coisa pra ler, que você mesma me arrumou, 
não é verdade?”, rebate. “Teu irmão não tem mais livros que 
nem esse?”, pede. Pituca fica brava e responde: “Tem, mas 
eu não te dou!”. 
Logo depois, ela dá o dedinho para ele e eles oficializam o 
fim da amizade. Ela pega o livro de volta e deixa Lepe 
profundamente chateado. Chegando em casa, ela chora e 
conta para a mãe o que aconteceu. 
 

A) “Antes a gente se via mais […]” 
B) “Chegando em casa […]” 
C) “Agora eu tenho coisa para ler […]” 
D) “Logo depois, ela dá o dedinho para ele […]” 
E) “[…] ela vai atrás do menino para reclamar de sua 

ausência” 
 
33 - Identifique a figura de linguagem presente em: 
 

“Meu peito agora dispara 
Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui” 
(Carlinhos Brown e Marisa Monte) 
 

A) Comparação 
B) Hipérbole 
C) Eufemismo 
D) Antítese 
E) Metonímia 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
Folha de S. Paulo 12/10/2005 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- A linguagem empregada na frase “Um labirinto é uma 
metáfora da vida” é denotativa. 
II- O emprego da palavra metáfora, no contexto, constitui 
uma metáfora. 
III- O rato associa o labirinto à metáfora da vida porque 
ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos 
tomar durante o percurso. 
 

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

 
 
 
 



 

35 - A função sintática, respectivamente, dos termos 
destacados no trecho seguinte é: 
“Agora, várias empresas estão participando de uma grande 
campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A garantia dos direitos humanos de nossa 
crianças e adolescentes é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. Participe também desta 
campanha. ” 

A) Complemento nominal / objeto indireto 
B) Complemento nominal / objeto direto 
C) Objeto indireto / complemento nominal 
D) Objeto direto / objeto indireto 
E) Aposto / objeto indireto 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
(http://sonhosdelulu.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.

html) 
 
36 - Qual é o processo de formação da palavra TPM (2º 
quadrinho)? 

A) Derivação parassintética 
B) Derivação imprópria 
C) Derivação regressiva 
D) Composição por aglutinação 
E) Redução 

 
A questão 37 refere-se ao texto seguinte: 
 

Na turma em que 
Ele andava 
Ele era 
O menorzinho 
O mais espertinho 
O mais bonitinho 
O mais alegrinho 
O mais  
Maluquinho 

(Ziraldo. O Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 1980. P. 20-1.) 

 
37 - Para caracterizar sua personagem, Ziraldo utiliza vários 
adjetivos no seguinte grau: 

A) Superlativo relativo de superioridade. 
B) Superlativo absoluto sintético. 
C) Superlativo absoluto analítico. 
D) Superlativo relativo de inferioridade. 
E) Comparativo de superioridade. 

 
38 - Assinale a alternativa cujo termo destacado tem a 
função de predicativo do objeto. 

A) Seus dois filhos estão muito quietos. 
B) Ele permanecia agachado. 
C) O amor da minha vida é ela. 
D) Considero seu comentário infeliz. 
E) A criança continua febril. 

39 - O acento indicador de crase foi empregado 
corretamente em todas as alternativas, exceto em: 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) À meu ver, ela está certa. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) O acesso àqueles sites já está liberado. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
40 - Das frases seguintes: 
I- A garota esqueceu as brigas. Preferiu lembrar só os bons 
momentos. 
II- Algumas vezes desobedeço os meus instintos. 
III- Trabalhava com afinco porque visava a uma promoção 
no final do ano. 
 

A concordância verbal está correta em: 
A) I e III 
B) II e III 
C) I e II 
D) Todas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 


