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ASSISTENTE SOCIAL – CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA
Número da Inscrição: __________
Nome do Candidato: ____________________________________
Cargo: Assistente Social
Língua Portuguesa
1) Complete as lacunas da frase abaixo com há, a ou à e marque a
alternativa correspondente:
Ele disse ___ mulher: “Não ___ nada ___ temer.”
a) a – a – a
b) à – à – a
c) à – há – a
d) à – à – há
e) há – à – a
2) Na palavra “aerofagia”, fagia significa:
a) ódio
b) base
c) ato de comer
d) temer
e) que gera
3) “Espeleólogo” é o especialista em:
a) cavernas
b) esperma
c) espetáculos
d) espelhos
e) espécies
4) Está corretamente grafada a palavra:
a) eletroacústica
b) aero-moça
c) ante-ocupar
d) extra-curricular
e) hetero-sexual
5) Há uma oração reduzida expressa na alternativa:
a) Chegando o verão, as providências serão tomadas.
b) Se chover, não sairemos
c) Quando acabou a festa, retirou-se.
d) Declarou-lhe friamente que estava ocupada.
e) Para que se leia, precisa-se de sossego.
6) Observe o provérbio:
“Quem muito festeja alguma coisa de nós deseja.”
O pronome “nós” cumpre a função de:
a) objeto direto
b) objeto indireto
c) complemento nominal
d) sujeito
e) adjunto adverbial
7) A colocação do pronome átono está correta em:
a) Ele há de me ajudar.
b) Eles hão de me ajudar.
c) Você há-me de ajudar.
d) Tu hás de me ajudar.
e) Você de me ajudar há.
8) A palavra “alcunha” pertence à mesma família etimológica de:
a) alcunhar
b) alce
c) alcoviteiro
d) alcaparra
e) alcofa
9) Observe:

“Mas eu não te emprestei dinheiro nenhum!”
O pronome átono encontra-se em posição de:
a) mesóclise
b) próclise
c) ênclise
d) a e b estão corretas
e) N.D.A
10) A palavra “se” exerce a função sintática de pronome
apassivador apenas na frase da alternativa:
a) Ela arroga-se o direito de reclamar de tudo.
b) Aqui trabalha-se muito.
c) Deixou-se estar na poltrona.
d) Compram-se livros.
e) Afaste-se de mim.
11) O emprego da vírgula só está correto em:
a) O diretor nomeou o professor adjunto seu mais ferrenho
colaborador, vice-diretor da escola.
b) Mariana parece, estar feliz apesar de tudo.
c) Ele comprou doces e balas, e distribuiu a todas as crianças da
rua.
d) O rapaz voltou curado, após a estadia nas águas termais.
e) Tu sabias, amor, que o veículo encontrava-se em alta
velocidades antes do decorrer do sinistro.
12) A palavra “fixar” apresenta ______ fonemas.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Matemática
13) Uma escada faz um ângulo de 30° com a parede vertical de um
prédio, ao tocar distante 6m do solo. O comprimento da escada é de:
a) 12 m
b) 4√3 m
c) 12√3 m
d) 10 m
e) 6√2 m
14) Em um supermercado, a reposição de arroz, em um certo dia da
semana, permitiu a construção da abaixo. Analisando a tabela,
podemos afirmar que a média dos pacotes de arroz repostos foi de:
Marca de
arroz
Qtde de
pacotes

A

B

C

D

E

120

60

280

200

140

a) 125
b) 150
c) 120
d) 140
e) 160
15) Uma urna contém 16 bolas numeradas de 1 a 16. Uma bola é
extraída ao acaso da urna. A probabilidade de ser sorteada uma bola
com número maior que 11 e menor que 16, é de:
a) 30%
b) 20%
c) 25%
d) 40%
e) 28%
16) Sobre uma circunferência marcam-se oito pontos distintos. O
número de triângulos que podem ser construídos com os vértices em
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três desses pontos, é de:
a) 56
b) 64
c) 72
d) 45
e) 108
17) A área de um retângulo mede 84 m² . A medida do comprimento
supera em 5m a medida da largura. O comprimento desse retângulo
mede:
a) 10m
b) 7m
c) 15m
d) 12m
e) 20m
18) Um tambor na forma cilíndrica tem 2m de altura e 1m de
diâmetro. Deseja-se encher o tambor com uma mistura de 90% de
gasolina e 10% de álcool. A quantidade de álcool para esta mistura
será de:
a) 157 litros
b) 228 litros
c) 328 litros
d) 1.570 litros
e) 1.413 litros
19) Antônio, Bruno e Carlos decidiram passar em uma lanchonete
depois da partida de futebol do clube. A matriz M, a seguir,
representa quantos salgados cada um comeu, além da forma como
a despesa foi dividida. Sendo Antônio representado pelo número 1;
Bruno pelo número 2 e Carlos pelo número 3 e, cada elemento Aij da
matriz M abaixo relacionada, indica o número de salgados
consumidos, em que i representa a pessoa que comeu e j a pessoa
que pagou por essa quantidade. Por exemplo a2,3 = 1 indica que
Bruno comeu 1 salgado e quem pagou foi Carlos. Sendo o valor de
R$4,20 cada salgado, podemos afirmar que Bruno gastou:
Matriz M =

2 3
2 1
0 2

2
1
4

a) R$35,60
b) R$25,20
c) R$32,00
d) R$26,40
e) R$34,00
20) Resolvendo em R, a equação exponencial:121( x – 2 )= 1, o valor
da variável x é:
a) 4
b) 3
c) 2
d) 5
e) 1,8
21) Resolvendo a equação logarítmica: log2 [ logx ( x + 2 ) ] = 1 ,
podemos afirmar que:
a) O conjunto solução é { 2 }.
b) A equação não tem solução pela sua condição de existência.
c) O conjunto solução é { -1 }.
d) O conjunto solução é { 2, -1 }.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
22) Os múltiplos de 3 compreendidos entre 5 e 41 são em número
de:
a) 8
b) 12
c) 15

d) 18
e) 20
23) Uma empresa realizou uma pesquisa eleitoral com 1.800
pessoas. Esta pesquisa foi lançada em um gráfico em forma de
pizza, onde 120° representava o número de pessoas que eram
contra a reeleição para presidente. O número de pessoas que eram
a favor da reeleição nessa pesquisa é de:
a) 1.600
b) 600
c) 800
d) 1.500
e) 1.200
24) Um andarilho caminhou 7.536 metros em uma pista circular de
40m de raio. Usando π= 3,14, o número de voltas que ele deu na
pista foi de:
a) 40
b) 25
c) 42
d) 30
e) 54
Conhecimento Específico
25) Constituem direitos do(a) assistente social:
I- garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas,
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos
princípios firmados neste Código;
II- livre exercício das atividades inerentes à profissão;
III- participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais,
e na formulação e implementação de programas sociais;
IV- inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e
documentação, garantindo o sigilo profissional.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas IV
e) Todas as afirmativas
26) São deveres do(a) assistente social:
I- desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e
responsabilidade, observando a Legislação em vigor;
II- utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício
da profissão;
III- 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;
IV- participar de programas de socorro à população em situação de
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e
necessidades.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas IV
e) Todas as afirmativas
27) As competências e atribuições dos/as assistentes sociais, na
política de Assistência Social, nessa perspectiva e com base na Lei
de Regulamentação da Profissão, requisitam, do(a) profissional,
algumas competências gerais que são fundamentais à compreensão
do contexto sócio-histórico em que se situa sua intervenção:
I- Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução
das relações sociais numa perspectiva de totalidade;
II- Análise do movimento histórico da sociedade brasileira,
apreendendo as particularidades do desenvolvimento do
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Capitalismo no País e as particularidades regionais;
III- Compreensão do significado social da profissão e de seu
desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários internacional e
nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na
realidade.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
28) As competências específicas dos(as) assistentes sociais, no
âmbito da política de Assistência Social, abrangem diversas
dimensões interventivas, complementares e indissociáveis:
I- Uma dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares
ou grupais na perspectiva de atendimento às necessidades básicas
e acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos. Essa
dimensão não deve se orientar pelo atendimento psico-terapêutico a
indivíduos e famílias (próprio da Psicologia), mas sim à
potencialização da orientação social com vistas à ampliação do
acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais;
II- Uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos
sociais, na perspectiva da socialização da informação, mobilização
e organização popular, que tem como fundamento o reconhecimento
e fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta
pela ampliação dos direitos e responsabilização estatal;
III- Uma dimensão de intervenção profissional voltada para inserção
nos espaços democráticos de controle social e construção de
estratégias para fomentar a participação, reivindicação e defesa dos
direitos pelos(a) usuários(as) e Conselhos, Conferências e Fóruns
da Assistência Social e de outras políticas públicas.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
29) A materialização dessas diversas dimensões da Assistência
Social, é prenhe de possibilidades e pode se desdobrar em diversas
competências, estratégias e procedimentos específicos, com
destaque para:
I- Realizar pesquisas para identificação das demandas e
reconhecimento das situações de vida da população que subsidiem
a formulação dos planos de Assistência Social;
II-Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços
próprios da Assistência Social, em órgãos da Administração Pública,
empresas e organizações da sociedade civil;
III- Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e
nacional de Assistência Social, buscando interlocução com as
diversas áreas e políticas públicas, com especial destaque para as
políticas de Seguridade Social.
Está correto o que se afirma em:
a) Todas as afirmativas
b) Apenas I
c) Apenas II
d) Apenas III
e) Apenas I e II
30) Definimos o piso fixo de média complexidade:
a) constitui-se no co-financiamento federal dos serviços que vinham
sendo prestados pelo Programa de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como os
serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS).
b) constitui-se no co-financiamento federal dos seguintes serviços
socioassistenciais prestados pelas unidades de acolhimento e

abrigo: albergue; família acolhedora/substituta; abrigo; casa lar;
república; moradias provisórias e casas de passagem.
c) destina-se ao co-financiamento federal da proteção social (rede
de acolhida temporária: abrigos, albergues, moradias provisórias
etc.), voltada aos usuários em situações específicas de exposição à
violência, com elevado grau de dependência, apresentando,
orientações para Conselhos da Área de Assistência Social
conseqüentemente, particularidades que exijam os serviços
específicos altamente qualificado como, por exemplo, o
financiamento de ações voltadas para a proteção integral de famílias
e/ou, entre outras: indivíduos em situação de rua, idoso dependentes
e adolescentes sob ameaça.
d) destina-se exclusivamente ao custeio do atendimento à família e
aos seus membros, por meio dos
serviços do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), principal
programa de proteção social básica do SUAS, e pelas ações
complementares ao Programa Bolsa Família (PBF).
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
31) Definimos o piso básico fixo:
a) constitui-se no co-financiamento federal dos serviços que vinham
sendo prestados pelo Programa de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como os
serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS).
b) constitui-se no co-financiamento federal dos seguintes serviços
socioassistenciais prestados pelas unidades de acolhimento e
abrigo: albergue; família acolhedora/substituta; abrigo; casa lar;
república; moradias provisórias e casas de passagem.
c) destina-se ao co-financiamento federal da proteção social (rede
de acolhida temporária: abrigos, albergues, moradias provisórias
etc.), voltada aos usuários em situações específicas de exposição à
violência, com elevado grau de dependência, apresentando,
orientações para Conselhos da Área de Assistência Social
conseqüentemente, particularidades que exijam os serviços
específicos altamente qualificado como, por exemplo, o
financiamento de ações voltadas para a proteção integral de famílias
e/ou, entre outras: indivíduos em situação de rua, idoso dependentes
e adolescentes sob ameaça.
d) destina-se exclusivamente ao custeio do atendimento à família e
aos seus membros, por meio dos serviços do Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF), principal programa de proteção social
básica do SUAS, e pelas ações complementares ao Programa Bolsa
Família (PBF).
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
32) Definimos o piso de alta complexidade I:
a) constitui-se no co-financiamento federal dos serviços que vinham
sendo prestados pelo Programa de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como os
serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS).
b) constitui-se no co-financiamento federal dos seguintes serviços
socioassistenciais prestados pelas unidades de acolhimento e
abrigo: albergue; família acolhedora/substituta; abrigo; casa lar;
república; moradias provisórias e casas de passagem.
c) destina-se ao co-financiamento federal da proteção social (rede
de acolhida temporária: abrigos, albergues, moradias provisórias
etc.), voltada aos usuários em situações específicas de exposição à
violência, com elevado grau de dependência, apresentando,
orientações para Conselhos da Área de Assistência Social
conseqüentemente, particularidades que exijam os serviços
específicos altamente qualificado como, por exemplo, o
financiamento de ações voltadas para a proteção integral de famílias
e/ou, entre outras: indivíduos em situação de rua, idoso dependentes
e adolescentes sob ameaça.
d) destina-se exclusivamente ao custeio do atendimento à família e
aos seus membros, por meio dos serviços do Programa de Atenção
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Integral à Família (PAIF), principal programa de proteção social
básica do SUAS, e pelas ações complementares ao Programa Bolsa
Família (PBF).
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
33) Prevendo o fortalecimento do conjunto CFESS/ CRESS, a
Política Nacional de Fiscalização (PNF) foi sistematizada
observando-se os seguintes eixos:
I- potencializar a ação fiscalizadora para valorizar, defender,
fortalecer e divulgar a profissão;
II- capacitação técnica e política dos agentes fiscais e demais
membros das COFI’s para o exercício da orientação e fiscalização;
III- articulação programática entre CFESS/CRESS, Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),
Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO),
unidades de ensino e representações locais de estudantes.
Está correto o que se afirma em:
a) Todas as afirmativas
b) Apenas I, II e III
c) Apenas IV, V e VI
d) Apenas VI, VII e VIII
e) Apenas I, III e V
34) Analise as afirmativas sobre a instrumentalidade do trabalho e o
Serviço Social:
I- A instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a
profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela
possibilita que os profissionais objetivem sua intencionalidade em
respostas profissionais.
II- É por meio desta capacidade, adquirida no exercício profissional,
que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as
condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e
sociais existentes num determinado nível da realidade social: no
nível do cotidiano. Ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano
das classes sociais que demandam a sua intervenção, modificando
as condições, os meios e os instrumentos existentes, e os
convertendo em condições, meios e instrumentos para o alcance dos
objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando
instrumentalidade às suas ações.
III- Na medida em que os profissionais utilizam, criam, adequam às
condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos
para a objetivação das intencionalidades, suas ações são portadoras
de instrumentalidade.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Todas as afirmativas
35) O principal conceito de questão social é o conjunto das
expressões das desigualdades da sociedade. A questão social
surgiu no século ____, na Europa, e iniciou para exigir a formulação
de políticas sociais em benefício da classe operária, que estavam
em pobreza crescente. Qual das alternativas melhor preenche a
lacuna acima?
a) XV
b) XVI
c) XVII
d) XVIII
e) XIX
36) Como consequência da desigualdade social, surgem vários
problemas sociais que afetam a sociedade:
I- Favelas (favelização);
II- Fome e miséria;
III- Mortalidade infantil;
IV- Desemprego.

Está correto o que se afirma em:
a) Nenhuma das afirmativas
b) Todas as afirmativas
c) Apenas I e II
d) Apenas II e III
e) Apenas III e IV
37) Como podemos observar, mesmo existindo uma forte inflexão
sobre a concepção de pobreza e seu enfrentamento, justamente com
a anulação da Lei dos Pobres, a partir de 1834, existem algumas
características e problemas dessa concepção de “questão social”,
pobreza e tratamentos:
I- A “questão social” é separada dos seus fundamentos econômicos
(a contradição capital/trabalho, baseada na relação de exploração do
trabalho pelo capital, que encontra na indústria moderna seu ápice)
e políticos (as lutas de classes). É considerada a “questão social”
durkheimianamente como problemas sociais, cujas causas estariam
vinculadas a questões culturais, morais e comportamentais dos
próprios indivíduos que os padecem.
II- A pobreza é atribuída a causas individuais e psicológicas, jamais
a aspectos estruturais do sistema social.
III- O enfrentamento, seja a pobreza considerada como carência ou
déficit (onde a resposta são ações filantrópicas e beneficência
social). Ou seja, ela entendida como mendicância e vadiagem (onde
a resposta é a criminalização da pobreza, enfrentada com
repressão/reclusão), sempre remete à consideração de que as
causas da “questão social” e da pobreza encontram‑se no próprio
indivíduo, e a uma intervenção psicologizante, moralizadora e
contenedora desses indivíduos. Trata‑se das manifestações da
“questão social” no espaço de quem os padece, no interior dos
limites do indivíduo, e não como questão do sistema social.
Está correto o que se afirma em:
a) Nenhuma das afirmativas
b) Todas as afirmativas
c) Apenas I e II
d) Apenas II e III
e) Apenas III
38) Para isso, o Estado passa a absorver e organizar parte do
excedente e a redistribuí‑lo mediante políticas sociais. Neste
contexto, novas e velhas são as características que marcam a
compreensão da “questão social” e suas formas de enfrentamento:
I- Esta abordagem avança ao considerar as manifestações da
“questão social” como um produto (transitório) do sistema capitalista
(ou como resultado do seu ainda insuficiente desenvolvimento), e
não como meras consequências dos hábitos e comportamentos dos
indivíduos que padecem as necessidades sociais.
II- Não obstante isso, tal concepção ainda conserva o tratamento
segmentado das manifestações da “questão social”, tal como no
pensamento liberal clássico.
III- Finalmente, considera‑se aqui a “pobreza” como um problema
de distribuição. Com isso, desloca‑se a gênese da “questão social”
da esfera econômica, do espaço da produção, da contradição entre
capital e trabalho para a esfera política, no âmbito da distribuição,
como uma questão entre cidadãos carentes e o Estado. Assim, o
tratamento da “questão social” e o combate à pobreza se determina
como um processo de redistribuição. Trata‑se de garantir, mediante
políticas e serviços sociais, o acesso a bens e serviços por parte da
população. Assim, não se questionam os fundamentos da ordem: a
exploração de trabalho alheio pelo capital, a partir da separação
entre pos‑cuidores de força de trabalho e proprietários dos meios e
condições para efetivá‑lo.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
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e) Nenhuma das afirmativas
39) A Assistência Social no Brasil tem sua origem histórica baseada
na caridade, filantropia e na solidariedade religiosa. Até a década de:
a) 10, essa corrente perdurou.
b) 20, essa corrente perdurou.
c) 30, essa corrente perdurou.
d) 40, essa corrente perdurou.
e) 50, essa corrente perdurou.
40) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema
público que organiza, de forma descentralizada, os serviços
socioassistenciais no Brasil. Com um modelo de gestão participativa,
ele articula os esforços e recursos dos três níveis de governo para a
execução e o financiamento da:
a) Programa Nacional de Assistência Social
b) Projeto Nacional de Assistência Social
c) Planejamento Nacional de Assistência Social
d) Política Nacional de Assistência Social
e) Programa Nacional de Serviço Social

