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CARGO: 
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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de janeiro de 
2020, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) “Moça linda bem tratada, 
Três séculos de família, 
Burra como uma porta: 
Um amor!” 
 

Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. 
 
Sobre o trecho do poema de Mário de Andrade: 
 
1. O escritor faz uso da ironia. 
2. No último verso, fica subentendido que o 

poeta caracteriza a moça como sendo 
aprazível. 

3. Predomina no trecho a função 
metalinguística, uma vez que são 
apresentados acontecimentos verossímeis.  

4. No terceiro verso, o poeta faz uso de uma 
comparação. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) 2 e 4 
b) 3 e 4 
c) 1 e 2 
d) 1 e 4 
e) 2 e 3 
 
02) Complete as sentenças corretamente: 
 

I. Esquecer de limpar o .................. do carro. 
II. O ............ de humor dela está estupendo. 

III. ................. o cavalo e foi passear pelo 
campo. 

IV. A ............. estava tão escura que mal dava 
pra ver a cama. 

 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) acento – senso – arreou - cela 
b) acento – censo – arriou - sela 
c) acento – senso – arriou - cela 
d) assento – censo – arreou - sela 
e) assento – senso – arreou - cela 
 
03) Dadas as frases: 
 
1. O brilho forte dos faróis atrapalhou a visão 

do motorista. 
2. O carro perdeu o freio e bateu forte contra o 

poste. 
 
As palavras em destaque são classificadas, de 
acordo com a ordem em que aparecem, como: 
 
a) ambas substantivos 
b) substantivo e adjetivo 
c) substantivo e advérbio 
d) adjetivo e advérbio 
e) advérbio e adjetivo 

04) “Este inverno está mais frio que chuvoso.” 
O grau de comparação estabelecida na frase 
anterior é de: 
 
a) igualdade 
b) superioridade 
c) inferioridade 
d) finalidade 
e) relatividade 
 
05) Identifique a alternativa que apresenta pelo 
menos um dos vocábulos erroneamente 
grafado: 
 
a) chumaço – enxaqueca - pajé 
b) sacrilégio – enxerto - mexerica 
c) fulijem – prestígio - enxugar 
d) enxofre – penugem - achado 
e) charco – amostragem - gueixa 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) O primeiro nome dado ao Brasil foi: 
 
a) Vasco da Gama  
b) Terra das Missões  
c) Terras Jesuíticas   
d) Ilha de Vera Cruz 
e) Monte Pascoal 
 
07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral 
do atual estado da Bahia, data conhecida como 
Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:  
 
a) 21 de abril de 1580  
b) 07 de setembro de 1503 
c) 15 de novembro de 1550  
d) 22 de abril de 1500 
e) 15 de outubro de 1503 
 
08) O volume de chuvas é calculado por meio de 
um aparelho chamado: 
 
a) Anemômetro 
b) Pluviômetro 
c) Multímetro 
d) Altímetro 
e) Escalímetro 
 
09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas: 
 
a) no Japão 
b) na França 
c) na Correia do Norte 
d) na Itália 
e) na Turquia 
 
10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um 
prêmio Nobel: 
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a) Marie Curie 
b) Maria Goeppert-Mayer 
c) Aung San Suu Kyi 
d) Rigoberta Menchú Tum  
e) Gertrude Elion 
 

Conteúdos Específicos 
 
11)  O código de Ética Profissional em seus 
princípios fundamentais estabelece que o 
profissional Assistente Social ao se deparar 
com conflitos de interesse deve posicionar-se 
em favor da equidade, justiça social, defesa 
intransigente dos direitos humanos, visando 
garantir os direitos sociais e políticos da classe 
trabalhadora. Nesse sentido é seu dever optar 
por um projeto profissional vinculado a 
construção de: 
 
a) Uma sociedade justa e arbitrária. 
b) Uma sociedade democrática e sem socialização 

da participação política e da riqueza socialmente 
produzida. 

c) Uma sociedade conservadora, que conserva as 
diferenças econômicas e sociais. 

d) Uma Sociedade sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero. 

e) Uma sociedade burguesa que vise o lucro. 
 
12) A Lei nº 8.662/1993 que regulamenta a 
profissão do Assistente Social define como 
atribuição privativa do Assistente Social realizar 
estudos sociais, pericias e laudos em matéria 
específica do Serviço Social. Nessa perspectiva 
a função do Estudo Social é: 
 
a) Mapear somente a realidade econômica dos 

Sujeitos. 
b) Conhecer com profundidade, e de forma crítica, 

uma determinada situação vivenciada, 
identificando as múltiplas expressão da 
questão social. 

c) Emitir parecer com equipe multiprofissional. 
d) Contribuir com as decisões econômicas e 

partidárias de uma instituição. 
e) Apresentar estudo com o objetivo de embasar os 

interesses do solicitante independentemente de 
quais sejam.  

 
13) O profissional Assistente Social na sua 
atuação com os usuários dos serviços 
institucionais deve basear sua conduta 
profissional nos compromissos éticos-políticos. 
Assim buscando desenvolver uma prática 
profissional que seja:  
 
a) Neutra: Buscando não desencadear 

contradições e conflitos sociais. 
b) Voluntária: Desenvolvendo ações voluntárias 

baseadas na caridade. 

c) Capitalista: Considerando os contradições 
sociais, mas buscando atender aos interesses 
do capital. 

d) Conservadora: Defendendo interesses 
existentes na instituição. 

e) Interventiva: Que possibilite à profissão formular 
respostas qualificadas frente à questão social. 
Pautando-se no compromisso com a classe 
trabalhadora. 

 
14) Segundo o art. 3º da LOAS as entidades e 
organizações _____________________ que 
prestam sem fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta Lei, bem como as que atuam na defesa 
e garantia de direitos, são caracterizados como: 
 
a) Beneficentes 
b) de Assistência Social 
c) Filantrópicas 
d) Voluntárias 
e) Comunitárias 
  
15) O Serviço Social enquanto profissão na 
contemporaneidade, tem sua atuação delineada 
pela: 
 
a) Efetivação dos direitos sociais  
b) Evolução da ajuda 
c) Racionalização da filantropia 
d) Organização da caridade 
e) Estruturação do voluntariado 
 
16) O Assistente Social durante a sua atuação 
profissional têm a sua disposição várias 
ferramentas que auxiliam no desenvolvimento 
das suas competências e atribuições 
profissionais. De acordo com a Lei no 8.662 de 
1993 que dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social e dá outras providências, qual das 
alternativas abaixo constitui uma atribuição 
privativa do Assistente Social? 
 
a) Realizar estudos socioeconômicos com os 

usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades. 

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

c) Encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população. 

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

e) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em unidade de Serviço Social. 

 
 
 



4 

 

17) Sobre o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A política de assistência social tem por funções a 

proteção social, a vigilância socioassistencial e a 
defesa de direitos, organiza-se sob a forma de 
sistema público não contributivo, descentralizado 
e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS.  

b) O SUAS se fundamenta na cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e estabelece as respectivas 
competências e responsabilidades comuns e 
específicas. 

c) De acordo com as atribuições dos diferentes 
níveis de gestão do SUAS, definidas na 
NOB/SUAS, compete a cada uma delas 
contratar e manter o quadro de pessoal 
qualificado academicamente e por profissões 
regulamentadas por Lei, por meio de concurso 
público e de processo seletivo de voluntários na 
quantidade necessária à execução da gestão e 
dos serviços socioassistenciais, conforme a 
necessidade da população e as condições de 
gestão de cada ente.  

d) A Política Nacional de Assistência Social prevê 
seu ordenamento em rede, de acordo com os 
níveis de proteção social: básica e especial, de 
média e alta complexidade. 

e) A rede socioassistencial é um conjunto integrado 
da oferta de serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social mediante 
articulação entre todas as unidades de provisão 
do SUAS. 

 
18) Os conselhos de Assistência Social são 
instâncias deliberativas do SUAS. Aos 
conselheiros devem ser encaminhados com 
antecedência necessária para a devida 
apreciação, os seguintes documentos e 
informações do órgão gestor da Política de 
Assistência Social. Assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) Plano de Assistência Social. 
b) Relatórios trimestrais e anuais de atividades não 

sendo necessário o encaminhamento dos 
balancetes, balanços e prestações de contas no 
final de cada exercício. 

c) Pactuações das comissões intergestores. 
d) Plano de Capacitação. 
e) Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária, Lei 

orçamentaria Anual e do Plano Plurianual, 
referentes à Assistência Social.  

 
19) Sobre o Pacto de aprimoramento do SUAS, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A periodicidade da elaboração do pacto será 

anual com o acompanhamento e revisão de 
prioridades metas estabelecidas. 

b) O pacto de aprimoramento do SUAS firmado 
entre a União, Estados, Distrito Federal e os 
municípios é um instrumento pelo qual se 
materializam as metas e as prioridades nacionais 
no âmbito do SUAS e se constitui em 
mecanismos de indução de aprimoramento da 
gestão, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 

c) A pactuação das prioridades e metas se dará no 
último ano de vigência do Plano Plurianual (PPA) 
de cada ente federativo. 

d) O Pacto e o Plano de Assistência Social devem 
guardar correlações em si. 

e) As prioridades e metas nacionais referentes a 
públicos, vulnerabilidades e riscos específicos 
poderá ser objeto da pactuação própria. 

 
20) A renovação do Serviço Social inicia-se 
mediante um conjunto de ações organizadas. 
Essa renovação marca uma diferenciação e 
redefinição profissional dada pelas novas 
condições impostas pelo ciclo do governo 
militar e determinação sócio históricas. Nesse 
processo, a perspectiva modernizadora foi um 
esforço para adequar o serviço social enquanto 
instrumento de intervenção às novas técnicas 
que atendessem às exigências postas pelo 
período. Essa tendência foi expressa nos 
seminários de Araxá e Teresópolis. Em Araxá 
um documento foi formulado por 38 Assistentes 
Sociais, no 1º Seminário de Teorização, 
expressão de movimento no qual ponderou-se 
sobre o serviço social, procurando sistematizar 
seus referenciais teóricos. De acordo com as 
informações descritas acima assinale a 
alternativa que apresenta o ano em que o 
documento de Araxá foi formulado? 
 
a) 1945 
b) 1965 
c) 1967 
d) 1970 
e) 1972 
 
 
 
 
 
 
 


