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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Devolva-Me 

Rasgue as minhas cartas 

E não me procure mais 

Assim será melhor, meu bem! 

O retrato que eu te dei 

Se ainda tens, não sei 

Mas se tiver, devolva-me! 

Deixe-me sozinho 

Porque assim 

Eu viverei em paz 

Quero que sejas bem feliz 

Junto do seu novo rapaz 

 

Rasgue as minhas cartas 

E não me procure mais 

Assim vai ser melhor, meu bem! 

O retrato que eu te dei 

Se ainda tens, não sei 

Mas se tiver, devolva-me! 

Devolva-me! 

Devolva-me! 

Renato Barros e Lilian Knapp 

 

01 – O eu-lírico da canção fala diretamente a um 
hipotético leitor. Ele faz isso para: 

A) Estabelecer um contato com o intuito de uma 
reaproximação amorosa. 

B) Expressar seu descontentamento com o término de 
uma relação com muitos bons momentos. 

C) Estabelecer o término do relacionamento, sendo, 
neste caso, simbolizado pela destituição de 
elementos físicos do casal, como cartas e retratos. 

D) Lamentar o fato de o hipotético leitor a quem a letra 
da canção se dirige ter abandonado o eu-lírico, o que 
causa neste imenso rancor. 

E) Noticiar o hipotético leitor da falta de vontade do eu-
lírico em levar adiante o relacionamento. 

 

02 – Para conseguir o efeito linguístico esperado, 
aproximando-se razoavelmente da estrutura de uma 
carta, os autores usaram preferencialmente verbos 
flexionados em: 

A) Presente do indicativo 

B) Presente do subjuntivo 

C) Presente 

D) Imperativo afirmativo  

E) Pretérito imperfeito do indicativo 

03 – Esse hipotético leitor a quem a letra da canção 
se dirige é tratado pelo eu-lírico por meio do 
pronome pessoal “você”. Caso fosse usada a forma 
“tu”, como ficaria o excerto abaixo? 

Rasgue as minhas cartas 

E não me procure mais 

Alternativas: 

A) Rasga as minhas cartas e não me procura mais 

B) Rasgas as minhas cartas e não me procuras mais 

C) Rasgues as minhas cartas e não me procures mais 

D) Rasga as minhas cartas e não me procures mais 

E) Rasga as minhas cartas e não me procures mais 

 

04 – Em virtude de a forma de tratamento verbal 
utilizada estar de acordo com o pronome pessoal 
“você”, todos os pronomes utilizados também 
devem estar de acordo. A frase abaixo foge a esse 
padrão, sendo assim, qual pronome deveria estar no 
lugar da forma destacada? 

O retrato que eu te dei 

Alternativas: 

A) Lhe    B) O   C) Se  

D) Nos    E) A ele 

 

05 – Além dos verbos no imperativo, para dirigirem-
se a seu interlocutor, os autores também se 
utilizaram de outro recurso também muito comum no 
gênero carta, que está destacado na oração abaixo:  

Assim será melhor, meu bem! 

Sintaticamente esse recurso expressivo é conhecido 
como: 

A) Sujeito    B) Objeto direto 

C) Aposto    D) Adjunto adverbial  

E) Vocativo  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O desempenho econômico do Norte e Nordeste 
deve ser o mais prejudicado com o fim do Auxílio 
Emergencial, que teve a sua última parcela 
depositada no mês de dezembro. Sem a ajuda do 
governo federal, as duas regiões vão colher uma 
forte queda na renda e um crescimento mais baixo 
do que a média nacional neste ano.  

Com relação a este assunto e matéria publicada no 
portal g1 em 11 de janeiro de 2021, leia os itens 
abaixo: 

I. Estudo realizado pela consultoria Tendências aponta 
que o rendimento dos moradores da região Norte saltou 
13,1% no ano passado, enquanto que o dos habitantes 
do Nordeste cresceu 8,3%. Em 2021, porém, os dados 
apontam para uma reversão: a renda do Norte vai 
despencar 8,5% e a do Nordeste, 8%. Como 
comparação, a renda de todo o Brasil cresceu 4,6% no 
ano passado e deve recuar 3,7% em 2021. 
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II. Segundo a Caixa Econômica Federal, as transferências 
da União somaram R$ 292,9 bilhões e alcançaram 67,9 
milhões de pessoas - quase um terço da população do 
país. 

III. O fim do Auxílio Emergencial vai abrir uma lacuna 
preocupante no orçamento das famílias mais pobres. 
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) aponta que 2,9 milhões de domicílios (4,3% do 
total) sobreviveram, em novembro, apenas com o valor 
do benefício. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

07 – De acordo com o site oficial do IBGE, segundo o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado dia 12 de janeiro de 2021, a 
inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior 
desde o ano de: 

A) 2010   B) 2013   C) 2012 

D) 2016  E) 2017 
 

08 – Um levantamento divulgado no dia 11 de janeiro 
de 2021, pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
mostra que o preço médio da cesta básica aumentou 
em todas as 17 capitais pesquisadas ao longo de 
2020. A cesta básica é o conjunto de alimentos 
necessários para as refeições de uma pessoa adulta. 
A alta dos preços, segundo o órgão, foi reflexo, 
principalmente, da desvalorização cambial e do alto 
volume das exportações. Além disso, fatores 
climáticos, em decorrência de longos períodos de 
estiagem ou de chuvas intensas, também 
impactaram nos preços dos alimentos. 

Entre os principais itens da cesta com maior 
aumento nos preços em todas as capitais 
pesquisadas, o Dieese destacou: 

I. Arroz agulhinha – foi um dos vilões da inflação de 
alimentos em 2020, pressionado pela desvalorização do 
real frente ao dólar, o que aumentou o custo de 
produção e elevou o volume de grão exportado, além da 
diminuição da área plantada e do abandono da política 
de estoques reguladores por parte do governo. 

II. Óleo de soja: como o Brasil não produz a quantidade de 
soja suficiente para a demanda interna, o país depende 
da importação do produto, cujo preço foi elevado diante 
da desvalorização cambial 

III. Batata: produção foi impactada ao longo do ano devido 
a condições climáticas, que resultou em redução na 
oferta do produto e, consequentemente, na alta de 
preços. 

IV. Farinha de trigo e pão francês: o Brasil exportou um 
elevado volume de trigo e derivados, devido ao real 
desvalorizado em relação ao dólar e à forte demanda 
externa, o que fez aumentar o preço do produto no 
mercado interno. 

V. Tomate: além da redução de área plantada, houve 
impacto por fatores climáticos que prejudicaram a 
produção. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

09 – O gabinete de transição do presidente eleito dos 
Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no dia 
20/01/2021, horas antes da posse, uma série de 
medidas que serão tomadas no primeiro dia no 
cargo, sendo elas, EXCETO: 

A) Interromper a construção do muro na fronteira com o 
México; 

B) Acabar com o processo de saída dos EUA da OMS 
(Organização Mundial da Saúde); 

C) Eximir o distanciamento social e o uso de máscaras 
em prédios e áreas federais e por funcionários 
públicos do governo e terceirizados; 

D) Lançamento de uma série de iniciativas 
governamentais para promover a igualdade racial; 

E) Prevenir e combater a discriminação com base no 
gênero ou na orientação sexual. 

 

10 – De acordo com o site oficial do município de 
Jacinto Machado, entre os encantos do turismo rural 
de Jacinto Machado, destacam-se as exuberantes 
cachoeiras espalhadas pelo interior do município, 
entre elas, EXCETO:  

A) Cachoeira Anna Schiratta 

B) Cachoeira da Gávea ou dos Paulinos 

C) Cachoeira do Burin 

D) Cachoeira do Arco Íris 

E) Cachoeira do Morro da Fumaça. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                     
ASSISTENTE SOCIAL 

11 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Para efeitos dessa lei, considera criança a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

B) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do poder familiar. 

C) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de dezoito anos. 

D) Entende-se por família natural a comunidade formada 
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

E) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos 
mais velho do que o adotando. 
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12 – A Política Nacional de Assistência social (PNAS 
2004) define quais as seguranças que devem ser 
afiançadas pela proteção social. Assinale a 
alternativa CORRETA que contém essas seguranças: 

A) Segurança de sobrevivência, de acolhida e de 
convívio. 

B) Segurança de solidariedade, de pertencimento e 
acolhida. 

C) Segurança de sobrevivência, de solidariedade e de 
pertencimento. 

D) Segurança de solidariedade, de pertencimento e de 
convívio. 

E) Segurança de pertencimento, de assistência e de 
acolhida.  

 

13 – De acordo com a Lei de n° 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, assinale a alternativa correta do 
que são consideradas entidades de atendimento: 

A) São entidades de atendimento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social, 

B) São entidades de atendimento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos dirigidos ao público da 
política de assistência social. 

C) São entidades de atendimento aquelas entidades 
que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou projetos e 
concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 
situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 

D) São entidades de atendimento aquelas entidades 
que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou projetos 
dirigidos apenas a famílias e indivíduos com direitos 
violados. 

E) São entidades de atendimento aquelas que, de forma 
continuada, isolada e pontual prestam serviços e 
executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, de defesa de direitos dirigidos 
ao público da política de assistência social. 

 

14 – Sobre a composição do Conselho Nacional de 
Assistência Social, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O CNAS é composto por 18 membros, sendo sua 
composição paritária, 50 % entre representantes 
governamentais e 50 % da sociedade civil. 

B) O CNAS é composto por 18 membros, sendo sua 
composição 70% entre representantes 
governamentais e 30 % da sociedade civil. 

C) O CNAS é composto por 18 membros, sendo sua 
composição 30 % entre representantes 
governamentais e 70 % da sociedade civil. 

D) O CNAS é composto por 18 membros, sendo sua 
composição, 60 % entre representantes 
governamentais e 40 % da sociedade civil. 

E) O CNAS é composto por 18 membros, sendo sua 
composição, 40 % entre representantes 
governamentais e 60 % da sociedade civil. 

 

15 – De acordo com Lei nº 10.741, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

A) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 

B) É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo 
perante os órgãos públicos. Quando de interesse do 
poder público, o agente promoverá o contato 
necessário com o idoso em sua residência 

C) A participação dos idosos em atividades culturais e de 
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. 

D) Aos idosos, a partir de 600 (sessenta) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de 
tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de meio salário-mínimo, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social. 

E) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 

 

16 – De acordo com as palavras de Iamamoto e 
Carvalho no livro “Relações sociais e Serviço Social 
no Brasil”, complete as lacunas na frase a seguir e 

assinale a alternativa correta: 

“A questão social esta sendo entendida como a 
__________ do processo de formação e desenvolvimento da 
classe ___________ e do seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento enquanto classe por 
parte do ___________ e do Estado” 

Alternativas: 

A) Expressão – burguesa – proletariado.  

B) Extinção – operária – Empresariado. 

C) Expressão – operária – Empresariado.  

D) Extinção – operária – proletariado. 

E) Expressão – operária – proletariado. 

 

17 – Sobre o projeto ético e político do Serviço 
Social, assinale a alternativa INCORRETA:  

A) Resultou de um processo histórico de construção 
coletiva, sob a direção das entidades nacionais da 
categoria. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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B) Este projeto de profissão e sociedade é explicitado no 
Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas 
Diretrizes Curriculares aprovadas pela ABEPSS. 

C) No cotidiano, os profissionais devem promover 
estratégias técnico-políticas nos diversos espaços 
sócio-institucionais que concretizem os princípios 
explicitados em seu projeto ético e político. 

D) O projeto ético e político do Serviço Social possui 
como um dos seus princípios a defesa intransigente 
dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e 
autoritarismo  

E) O projeto ético e político do Serviço Social não se 
vincula com o projeto societário da profissão 

 
 

18 – Segundo a Lei nº 12.435, assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito das proteções da Política de 
Assistência Social: 

A)  Proteção social básica: conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social 
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 
risco social. 

B) Proteção social especial: conjunto de serviços, 
programas e projetos que tem por objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias 
e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos 

C) A proteção social básica será ofertada precipuamente 
no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência 
social de que trata esta Lei. 

D) A proteção social especial será ofertada 
precipuamente no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas) e pelas 
entidades sem fins lucrativos de assistência social de 
que trata esta Lei. 

E) Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif), que integra a proteção 
especial com o objetivo de prevenir o rompimento dos 
vínculos familiares e a violência no âmbito de suas 
relações, garantindo o direito à convivência familiar e 
comunitária 

 

19 – Assinale a alternativa que conforme a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias 
NÃO corresponde a um Serviço de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade: 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

B) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

C) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços 
à Comunidade (PSC); 

D) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

E) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

20 – Conforme a lei que regulamenta a profissão do 
profissional de Serviço Social, assinale a alternativa 
que NÃO é considerado uma atribuição privativa do 
Assistente Social: 

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

B) Treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social. 

C) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 
área de Serviço Social. 

D) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social. 

E) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 
área de Serviço Social. 

 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.435-2011?OpenDocument

