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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 ser 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. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

A cada novo filme da Pixar, o estúdio deixa para trás o 
estigma de que as animações são somente para crianças. 
Assim como os outros filmes do estúdio, Soul tem uma 
abordagem sentimental que busca dialogar com os adultos e 
divertir as crianças. Com relação a temática é o filme mais 
ambicioso, já que o longa faz uma análise extremamente 
profunda sobre o sentido da vida. 

Na história, Joe (Jamie Foxx) é um pianista de jazz que se 
sente fracassado, visto que sua carreira musical parece nunca 
acontecer. Mas, é quando Joe ganha a oportunidade da sua 
vida que um acidente leva sua alma para o além. Logo, Joe 

planeja voltar para o seu corpo, já que está entre a vida e a 
morte. Em sua jornada, ele conhece 22 (Tina Fey), uma alma 
que não encarnou por não ver um propósito na Terra. 

Ao longo do filme, Joe e 22 embarcam em uma aventura 
para que o pianista consiga realizar seu sonho e de certa 

forma, 22 acaba criando uma empatia pela Terra. Desse modo, 
Soul apresenta dois personagens opostos que se 
complementam e crescem de forma sútil. Boa parte dessa 

construção é graças ao dinamismo entre a dupla Foxx e Fey. 
Ambos são conhecidos como atores de comédia e conseguem 
dar ritmo aos seus personagens com o humor certo. 

Consequentemente, o filme ganha com sua incrível 
ambientação. Enquanto no Pós-vida, a esteira que leva as 
almas carrega um ar enigmático. No Antes Da Vida, as cores 
pastéis com personagens abstratos em 2D se assemelha a um 
sonho lúdico. 

Sendo assim, nada mais poético do que o salto de fé que 
as almas precisam dar para encarnar na Terra. Afinal de 
contas, cada atitude que tomamos em nossas vidas é um 
momento de incerteza, mas nem por isso, deixamos de agir. 

Da mesma maneira, Nova Iorque se revela encantadora em 
Soul. Os aspectos de iluminação do filme (que foram feitos já 
na pandemia com os animadores em casa) relevam as cores 
quentes do outono na cidade. Tal efeito casa com o rote iro de 
Kemp Powers, chamado pelo diretor Pete Docter a fim de 
retratar da melhor maneira possível a comunidade negra. 

Sendo assim, Powers fala sobre racismo estrutural e 
institucional nos pequenos detalhes como a conversa na 
barbearia. Na qual, Dez comenta que queria ser veterinário, 
mas para ser barbeiro não precisava de um diploma. 

Dessa forma, Soul faz uma relação muito intimista com 
assuntos atuais que rondam a sociedade. Além disso, 
apresentar o primeiro protagonista negro da Pixar como um 
homem de meia idade é dar uma certa visibilidade atrasada 
para uma geração inteira que nunca foi representada nas 
animações. 

Soul é belo de uma forma silenciosa que pode não arrancar 
lágrimas, mas cativa e transborda. Acima de tudo é sincero 
quanto às expectativas sobre a vida: propósito não é algo que 
se busca, mas que se encontra quando estamos preparados, 
no tempo certo. Essa combinação se estiliza com uma incrível 
trilha sonora que coloca o jazz como um terceiro protagonista. 

[...]              Júlia Barth 

 
01 – O texto acima é parte de uma crítica feita ao 
novo filme do estúdio Pixar “Soul”. Neste trecho 

especificamente, pode-se perceber que: 

A) A autora dá, neste trecho, mais ênfase a aspectos 
técnicos do f ilme, deixando elementos narrativos para 
outro momento. 

B) Em determinados trechos é possível perceber 
opiniões da autora, mas são predominantes as 
passagens descritivas. 

C) A autora deliberadamente incita o seu leitor a gostar 
do f ilme, por meio de uma linguagem apelativa. 

D) Esse tipo de gênero textual é mais direcionado a 
estudiosos do cinema, por abusar de linguagem 
técnica, acessível somente a especialistas no 
assunto. 

E) Uma crítica velada aos aspectos raciais abordados no 
f ilme. 

 

02 – A comunicação cibernética é muito dinâmica, os 
textos escritos para a internet muitas vezes não 
apresentam o mesmo apuro que quando escritos 
para o jornal impresso, por exemplo, o que pode 

permitir certos desvios gramaticais, sendo 
propositais ou não.  

Assinale a alternativa que contenha uma oração do 
texto acima com um desvio de norma culta: 

A) Com relação a temática é o f ilme mais ambicioso [...]  

B) Assim como os outros f ilmes do estúdio, Soul tem 
uma abordagem sentimental [...] 

C) Ao longo do f ilme, Joe e 22 embarcam em uma 
aventura para que o pianista consiga realizar seu 
sonho [...] 

D) Enquanto no Pós-vida, a esteira que leva as almas 
carrega um ar enigmático. 

E) Soul é belo de uma forma silenciosa que pode não 
arrancar lágrimas, mas cativa e transborda.  

  
03 – Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação sintática CORRETA entre parênteses da 
expressão destacada: 

A) Em sua jornada, ele conhece 22 (Tina Fey), uma 
alma que não encarnou por não ver um propósito 

na Terra. (adjunto adverbial de causa) 

B) A cada novo f ilme da Pixar, o estúdio deixa para trás 
[...] (verbo intransitivo) 

C) Na história, Joe (Jamie Foxx) é um pianista de jazz 
que se sente f racassado [...] (conjunção integrante) 

D) Ambos são conhecidos como atores de comédia e 
conseguem dar ritmo aos seus personagens [...] 
(objeto indireto) 

E) Consequentemente, o f ilme ganha com sua incrível 
ambientação [...] (adjunto adverbial de modo) 

 

 

04 – Na crítica escrita por Júlia Barth aparece a 
palavra “pós-vida”. Essa é uma palavra derivada por 
meio da adição do prefixo “pós”, que, pelas regras 
da gramática da língua portuguesa é grafada 

separada por hífen. Assinale a descrição equivocada 
de uma regra de uso de hífen pela norma culta do 
português: 

A) É usado hífen em vocábulos compostos pelos 
advérbios mal e bem, como em “mal-estar” e “bem-

vindo”. 

B) São separados por hífen os substantivos derivados 
pela adição do pref ixo “vice”, como em “vice-
presidente”. 

C) Sempre que um substantivo iniciar com a letra “h”, 
terá hífen, independentemente do pref ixo. Por 
exemplo: “super-homem” e “anti-higiênico”. 
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D) Quando a vogal que f inaliza o suf ixo coincidir com a 
vogal que inicia o substantivo, não há a presença de 
hífen, como em “microondas”. 

E) Quando um substantivo iniciar com as letras “r” ou “s” 
e o pref ixo terminar em vogal, a consoante que inicia 
o substantivo será dobrada, por motivação fonética. 

Exemplo: “antissocial”, “microrregião”. 
 

05 – Sinônimo se caracteriza por dois vocábulos 
apresentarem sentidos semelhantes. Eles são 

importantes para a construção de um texto, pois 
fazem com que as repetições que tornam a leitura 
cansativa sejam evitadas. Assinale a alternativa que 

apresente palavra que substitua a expressão 
sublinhada na oração abaixo de forma a não 
prejudicar o sentido da oração e nem comprometer a 

correção gramatical: 

Na história, Joe (Jamie Foxx) é um pianista de jazz que se 

sente fracassado, visto que sua carreira musical parece nunca 
acontecer. Mas, é quando Joe ganha a oportunidade da sua 
vida que um acidente leva sua alma para o além. 

Alternativas: 

A) Todavia    B) E 

C) Logo   D) Em consequência 

E) Sobretudo 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – De acordo com matéria publicada no portal g1, 
Pesquisa "Sobrevivência de Empresas" divulgada 
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) em 14 de junho de 2021, aponta 

que três em cada 10 microempreendedores 
individuais (MEIs) fecham as portas em até: 

A) Cinco anos de atividade no Brasil; 

B) Oito anos de atividade no Brasil; 

C) Nove anos de atividade no Brasil 

D) Dez anos de atividade no Brasil; 

E) Dois anos de atividade no Brasil. 
 

07 – O relatório final da CPI da Covid que foi 
entregue ao Senado em 20/10/2011 pediu aos órgãos 
públicos o indiciamento do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido) por 9 crimes e pede 68 

indiciamentos, entre pessoas físicas e empresas.  

São pessoas cujo indiciamento é pedido no relatório 
final da CPI: 

I. Ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho): incitação ao crime e 
crime contra a humanidade. 

II. Médica Nise Yamaguchi: epidemia com resultado morte. 

III. Ministro Eduardo Pazuello (Saúde): Crime de perigo 
para a vida ou a saúde de outrem, omissão de 
notificação de doença, falsidade ideológica, crime contra 
a humanidade. 

IV. Ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores): epidemia 
com resultado morte e incitação ao crime. 

V. Deputado Ricardo Barros (PP-PR): incitação ao crime, 
advocacia administrativa, formação de organização 
criminosa e improbidade administrativa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto.  

B) Os itens II e IV estão incorretos.  

C) Os itens I e III estão incorretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

08 – O teto de gastos foi proposto em 2016 pelo 
então presidente Michel Temer, quando a área 
econômica era chefiada por Henrique Meirelles. Com 
a aprovação da proposta de emenda à Constituição 

pelo Congresso, o mecanismo começou a valer em 
2017. O tema voltou a ser discutido porque o 
governo Bolsonaro propôs alterar as regras, 

parcelando precatórios, por exemplo, como forma de 
tentar abrir espaço para novas despesas, como o 
pagamento do novo programa social do governo, o 

Auxílio Brasil. O objetivo da área econômica com o 
teto de gastos é manter as contas públicas sob 
controle e, assim, permitir que a taxa básica de juros 

da economia, a Selic, seja mais baixa. Com juros 
menores, o governo argumenta que é possível 
investir mais na economia, gerando mais 

crescimento e empregos. 

Foram fixadas, porém, algumas exceções à regra. 
Ficaram de fora do teto: 

I. Transferências constitucionais aos estados, municípios 
e Distrito Federal; 

II. Créditos extraordinários; 

III. Complementações ao Fundeb; 

IV. Despesas da Justiça Eleitoral com as eleições; 

V. Despesas de capitalização de estatais não dependentes 
(que têm receita suficiente para bancar as operações); 

VI. Despesas em saúde e educação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item VI está incorreto.  

C) Os itens III e IV estão incorretos.  

D) Os itens III e VI estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

09 – Com a súbita desaceleração da economia 
provocada pela pandemia do coronavírus no ano 
passado, bancos centrais de todo o mundo 
reduziram os juros na tentativa de trazer um fôlego 

adicional para a economia. No Brasil, a Selic ficou 
em apenas 2% ao ano entre agosto de 2020 e março 
de 2021, no menor nível da história. Mas, ao longo 

deste ano, a inflação surpreendeu e começou a se 
mostrar mais resiliente do que o previsto 
inicialmente, o que obrigou o Banco Central a 

retomar a alta dos juros. 

De acordo com matéria publicada no g1 em 
27/10/2021, foram vários os fatores que contribuíram 
para a alta da inflação: 

I. A economia global se recuperou mais rápido do que o 
esperado, o que contribuiu para a alta dos preços das 
commodities; 
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II. A pandemia desorganizou a cadeia global de produção 
e logística, e insumos e bens intermediários para a 
indústria também subiram de preço; 

III. No Brasil, além dos juros baixos, a incerteza com o 
rumo das contas públicas e a crise institucional 
pressionaram a taxa de câmbio, contribuindo para uma 
inflação mais alta. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas o item II está correto.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.   

D) Apenas os itens I e III estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

10 – O Banco Central informou em 28 de outubro de 
2021 que será promovida uma alteração na sua 
diretoria. O anúncio aconteceu após a instituição ter 

elevado, no dia anterior, a taxa básica de juros de 
6,25% para 7,75% ao ano - no que foi o maior 
aumento desde dezembro de 2002. 

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Em comunicado, o Banco Central informou que o diretor 
de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, João 
Manoel Pinho de Mello, deixa o cargo no fim do ano, 
quando termina seu mandato. Ele poderia ser indicado 
para recondução. 

(     ) Pinho de Mello foi um dos responsáveis pela 
implementação do PIX no Brasil, ferramenta que permite 
transferências de recursos em tempo real, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, sem a cobrança de tarifas de 
pessoas físicas. 

(     ) Para seu lugar, o presidente do BC, Roberto Campos 
Neto, indicou o economista Renato Dias de Brito Gomes. 

(     ) Pela lei aprovada pelo Congresso Nacional que 
estabelece a autonomia do Banco Central, sancionada 
neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do 
Banco Central tem mandato de quatro anos, coincidente 
com o do presidente da República, renovável por igual 
período. Os diretores também contam com mandatos 
fixos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) V, V, F, V 

C) V, F, V, F 

D) V, V, V, F 

E) F, V, V, V 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

11 – De acordo com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, assinale a alternativa 
que traz como correta a descrição do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): 

A) O SCFV consiste no trabalho social com famílias, de 
caráter continuado, com a f inalidade de fortalecer a 

função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 

vida.   

B) O SCFV tem por f inalidade a prevenção de agravos 
que possam provocar o rompimento de vínculos 
familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de 
direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a 

inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 
participação e o desenvolvimento da autonomia das 
pessoas com def iciência e pessoas idosas 

C) O SCFV atua orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus membros em 

situação de ameaça ou violação de direitos. 
Compreende atenções e orientações direcionadas 
para a promoção de direitos, a preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 
sociais 

D) O SCFV é ofertado, de forma continuada e 
programada, com a f inalidade de assegurar trabalho 
social de abordagem e busca ativa que identif ique, 

nos territórios, a incidência de trabalho infantil, 
exploração sexual de crianças e adolescentes, 
situação de rua, dentre outras. 

E) O SCFV é realizado em grupos, organizado a partir 
de percursos, de modo a garantir aquisições 

progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a f im de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social. 

 

12 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em relação ao “Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária”, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O apadrinhamento consiste em estabelecer e 
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos 

externos à instituição para f ins de convivência familiar 
e comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, f ísico, 

cognitivo, educacional e f inanceiro 

B) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, 
por meio de visitas periódicas promovidas pelo 
responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 

institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial. 

C) Sempre que possível, a criança ou o adolescente 
será previamente ouvido por equipe interprof issional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 

compreensão sobre as implicações da medida, e terá 
sua opinião devidamente considerada 

D) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 

meses. 

E) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, 
mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 
Ministério Público. 

 

13 – De acordo ainda sobre o Estatuto da Criança e 
do adolescente, no que tange “o direito à vida e à 
saúde”, classifique os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Os casos de suspeita  de castigo físico, de  e de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente encaminhados a Secretaria Municipal de 
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Assistência Social   e a partir desse atendimento, o 
profissional deverá, se achar necessário,  informar ao 
Conselho Tutelar da localidade. 

(     ) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, exceto para os filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade 

(    )  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. 

(    )  As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 
encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da 

Infância e da Juventude 

(    )  Caberá a equipe dos CRAS  fazer a busca ativa da 
gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas 
de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer 
às consultas pós-parto. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, F, F, F, F    

B) F, F, V, V, V 

C) F, V, F, V, F    

D) F, F, V, V, F 

E) F, F, F, V, V 

 

 

14 – De acordo com a Lei de nº 12.435 de 06 de julho 
de 2011, no que diz respeito as Proteções sociais 
Básica e Especial, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos 
das proteções da assistência social que identif ica e 
previne as situações de risco e vulnerabilidade social 
e seus agravos no território.” 

B) A proteção social especial é 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 famíl ias  
e indivíduos para o enfrentamento das situações de 

violação de direitos. 

C) A proteção social básica é o conjunto de serviços, 

programas, projetos e benef ícios da assistência social 
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 
risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

D) O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão 
exclusivamente municipal, destinada à prestação de 

serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por violação de 

direitos. 

E) As proteções sociais básica e especial serão 

ofertadas pela rede socioassistencial, de forma 
integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou 
pelas entidades e organizações de assistência social 

vinculadas ao Suas, respeitadas as especif icidades 

de cada ação. 
 

15 – De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 
emprego, é vedada a discriminação e a f ixação de 
limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o 

exigir. 

B) A assistência social aos idosos será prestada, de 
forma única e exclusiva por essa política pública, 
seguindo apenas os princípios e diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social. 

C) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 
direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 

proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico. 

D) O idoso tem direito a moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, ou desacompanhado de 

seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, 
em instituição pública ou privada. 

E) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 

aos demais idosos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS             

CUIDADOR SOCIAL  

16 – De acordo com a Introdução aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um 
referencial de qualidade para a educação no Ensino 

Fundamental em todo o País.  

B) Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professo res 

brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. 

C) Por sua natureza aberta, conf iguram uma proposta 
f lexível, a ser concretizada nas decisões regionais e 

locais sobre currículos e sobre programas de 
transformação da realidade educacional 
empreendidos pelas autoridades governamentais, 

pelas escolas e pelos professores.  

D) Conf iguram um modelo curricular homogêneo e 
impositivo, que se sobreporia à competência polít ico -
executiva dos Estados e Municípios, à diversidade 
sociocultural das diferentes regiões do País ou à 

autonomia de professores e equipes pedagógicas. 

E) O conjunto das proposições expressas nos PCNs 
responde à necessidade de referenciais a partir dos 
quais o sistema educacional do País se organize, a 
f im de garantir que, respeitadas as diversidades 

culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que 
atravessam uma sociedade múltipla, estratif icada e 
complexa, a educação possa atuar, decisivamente, 

no processo de construção da cidadania, tendo como  
meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos 
entre os cidadãos, baseado nos princípios 

democráticos. 
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17 – Com relação a lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos  
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a f im de lhes 

facultar o desenvolvimento f ísico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

B) É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,  
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias.  

D) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado 
e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada 

a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes. 

E) A falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suf iciente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar. 
 

18 – Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, art. 53, A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; 

IV. Direito de organização e participação em entidades 

estudantis; 

V. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua 
residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa 
ou ciclo de ensino da educação básica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas o item V está incorreto.  

D) Os itens III e V estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 
 

19 – De acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá outras providências, em seu 
art. 18, compete ao Conselho Nacional de 
Assistência Social, EXCETO: 

A) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social;  

B) Normatizar as ações e regular a prestação de 
serviços de natureza pública e privada no campo da 
assistência social; 

C) Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar 
as análises de necessidades e formulação de 
proposições para a área da assistência social;  

D) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social; 

E) Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos 

programas e projetos aprovados. 

 

20 – De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, em seu art. 4º: O dever do Estado 

com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da 
seguinte forma:  a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) 

ensino médio;     

II. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade;     

III. Atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. Vaga na escola pública de educação infantil ou de 
ensino fundamental mais próxima de sua residência a 
toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade.   

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) Todos os itens estão corretos.  

E) Os itens não pertencem a lei de diretrizes e bases da 
educação nacional.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          

ASSISTENTE SOCIAL 

16 – Segundo João Paulo Neto, o movimento de 
renovação do Serviço Social é dividido em três 
tendências. Assinale a alternativa em que todas as 

tendências citadas estão CORRETAS: 

A) Perspectiva Modernizadora, Reatualização do 
Conservadorismo e Intenção de Ruptura 

B) Perspectiva de Rompimento, Reatualização do 
Comunismo e Intenção de Renovação  

C) Perspectiva de Atualização, Reatualização da 
Ditadura e Intenção de Ruptura  

D) Perspectiva de Renovação, Reatualização do 
Capitalismo e Intenção de Modernização. 

E) Perspectiva de Reconceituação, Reatualização do 
Socialismo e Intenção de Modernização. 
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17 – De acordo com a Lei Orgânica 8.742 de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências, assinale o que NÃO 
corresponde a um objetivo da Assistência Social: 

A) Proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, 

B) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitimizações e danos; 

C)  A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
def iciência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária;  

E) A formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

18 – Assinale a alternativa que NÃO constitui uma 
atribuição privativa do Assistente Social, baseado na 
Lei nº 8.662/1993, que regulamenta a profissão: 

A) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área de Serviço Social. 

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

C) Encaminhar providências, e prestar orientação a 
indivíduos, grupos e à população; 

D) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em 
entidades públicas ou privadas; 

E) Fiscalizar o exercício prof issional do Assistente Social 
através dos Conselhos Federal e Regionais. 

 

19 – Segundo o Código de ética do Assistente Social, 
assinale qual das alternativas abaixo NÃO consta 

como penalidade: 

A) Multa 

B) Advertência Reservada; 

C) Advertência Pública 

D) Suspenção dos direitos políticos,  

E) Cassação do registro prof issional. 
 

20 – Conforme material elaborado pelo CFESS (2007) 
sobre laudos, estudos, pareceres sociais, assinale a 

alternativa INCORRETA a respeito dos instrumentos 
citados: 

A) “O estudo social, a perícia social, o laudo social e o 
parecer social fazem parte de uma metodologia de 
trabalho de domínio específ ico e exclusivo do 

Assistente Social.” 

B) “A perícia social é realizada por meio do Estudo social 
e implica na elaboração de um laudo e emissão de 
um parecer”  

C) “O Estudo Social tem por f inalidade conhecer 
superf icialmente uma determinada situação, na 

elaboração deste o Assistente Social não deve ter um 

olhar crítico, deixando esta análise para o parecer 
social.” 

D) “O parecer social diz respeito a esclarecimentos e 
análises com base em conhecimento específ ico do 
Serviço Social a uma questão ou questões 

relacionadas a decisões a serem tomadas. 

E) “Por meio de observações, entrevistas, pesquisas 
documentais e bibliográf icas o Assistente Social 
constrói o Estudo Social.” 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
PSICÓLOGO 

16 – A Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, em seu Art. 2º, A assistência social tem por 
objetivos:  

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente: 

Conforme os itens abaixo assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

B) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 

C) A garantia de 1/2 (meio) salário-mínimo de benef ício 
mensal à pessoa com def iciência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
def iciência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária. 

E) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 

 

17 – Códigos de Ética expressam sempre uma 
concepção de homem e de sociedade que determina 

a direção das relações entre os indivíduos. 
Traduzem-se em princípios e normas que devem se 
pautar pelo respeito ao sujeito humano e seus 

direitos fundamentais.  

Conforme o código de ética do psicólogo é correto 
afirmar, EXCETO: 

A)  É dever do psicólogo conhecer, divulgar, cumprir e 
fazer cumprir este Código. 

B) O psicólogo considerará as relações de poder nos 
contextos em que atua e os impactos dessas relações 
sobre as suas atividades prof issionais, posicionando -

se de forma crítica e em consonância com os demais 
princípios deste. 

C) É dever do psicólogo fornecer, a quem de direito, na 
prestação de serviços psicológicos, informações 
concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu 

objetivo prof issional somente mediante o mandato 
judicial. 

D) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 

E) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 
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da integridade do ser humano, apoiado nos valores 

que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

 

18 – Considerado o maior símbolo dessa nova forma 
de se tratar a infância e a adolescência no país, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) inovou 

ao trazer a proteção integral, na qual crianças e 
adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, 
em condição peculiar de desenvolvimento e com 

prioridade absoluta.  

Em relação ao ECA assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

B) O direito ao respeito consiste na violabilidade da 
integridade f ísica, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

C) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 

D) É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,  

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

E) Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 
f ins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, 
e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento. 
 

19 – A lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 

226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.  

Conforme seu Art. 8º, a política pública que visa 
coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado 
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e de ações não-governamentais, 

tendo por diretrizes: 

I. A integração operacional do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas 
de segurança pública, assistência social, saúde, 
educação, trabalho e habitação; 

II. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e 
de raça ou etnia, concernentes às causas, às 
consequências e à frequência da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, 
a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 
dos resultados das medidas adotadas; 

III. A implementação de atendimento policial especializado 
para as mulheres, em particular nas Delegacias de 
Atendimento à Mulher;  

IV. A promoção de programas educacionais que disseminem 
a cultura classista e exclusora;  

V. A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 
Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos 
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de 
raça ou etnia.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 – Os transtornos depressivos incluem transtorno 
disruptivo da desregulação do humor, transtorno 
depressivo maior (incluindo episódio depressivo 

maior), transtorno depressivo persistente (distimia), 
transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno 
depressivo induzido por substância/medicamento, 
transtorno depressivo devido à outra condição 

médica, outro transtorno depressivo especificado e 
transtorno depressivo não especificado.  

Conforme o DSM-V, assinale (V) para Verdadeiro ou 
(F) para Falso nas alternativas abaixo relacionadas 

ao transtorno disruptivo da desregulação do humor: 

(     ) A característica central do transtorno disruptivo da 
desregulação do humor é a irritabilidade crônica grave. 

(     ) O transtorno disruptivo da desregulação do humor é 
comum entre os adultos que se apresentam nas clínicas 

de saúde mental. 

(     ) O início do transtorno disruptivo da regulação do humor 

deve ser antes dos 10 anos, e o diagnóstico não deve ser 
aplicado a crianças com uma idade desenvolvimental de 
menos de 6 anos. 

(     ) Em geral, evidências que documentam comportamento 
suicida e agressão, assim como outras consequências 

funcionais graves, no transtorno disruptivo da 
desregulação do humor devem ser observadas na 
avalição de crianças com irritabilidade crônica. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; F; V; V. 

B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V. 

D) V; V; F; V. 

E) V; V; V; V.  

 


