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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) insere-se no âmbito da Atenção Básica para 

oferecer apoio, que inclui tanto ações com os profissionais das equipes, como ações diretas com os 

usuários do serviço. Isso significa que os serviços profissionais especializados ou, no caso, o NASF, 

participam com as equipes de Atenção Básica Saúde da Família, sempre que necessário, da 

discussão de casos ou confecção de projetos terapêuticos que são tratados por ambas as equipes, e 

ajuda as equipes de Atenção Básica Saúde da Família (principal referência longitudinal para os 

usuários) a incorporarem conhecimentos ou desenvolverem capacidades para lidar com os casos e 

situações (BRASIL, 2004). As ferramentas estratégias das quais os profissionais do NASF podem 

utilizar para colocar em prática o apoio matricial, essas ferramentas, com as práticas específicas por 

núcleo ou área de atuação, indicam um escopo possível de atuações e práticas do NASF, que 

buscam ampliar a capacidade de cuidado das equipes de Atenção Básica Saúde da Família, bem 

como ampliar as ofertas/ações de saúde na Atenção Básica. Considerando o exposto, assinale a 

alternativa que corresponde às ferramentas e ou estratégias que o NASF pode utilizar: 

A) Trabalhar com grupos; Projeto Terapêutico Singular (PTS). 

B) Genograma; Ecomapa; Atendimento domiciliar compartilhado. 

C) Atendimento individual compartilhado; Atendimento individual específico. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Para Martinelli (1993), o processo de maturação das reflexões teóricas no Serviço Social 

começa a ser produzido como conhecimento com o objetivo de buscar compreender o real 

significado da profissão no âmbito da sociedade do capital, de sua participação no processo de 

reprodução das relações sociais. A abordagem sobre a identidade profissional, a prática e a 

consciência de classe da categoria profissional, requer dos profissionais compromissos que têm 

como objetivo impulsionar o processo de: 

A) Transformação social da realidade.   
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B) Reificação do capital.   

C) Ajustes sociais da realidade  

D) Interesses do capital. 

 

13. Para um olhar detalhado sobre o Serviço Social no contexto contemporâneo há que se 

considerar as novas exigências do mercado de trabalho delineando uma nova metamorfose dos 

espaços ocupacionais do assistente social. Sobre a temática, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso.  

(  ) Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social, é de suma importância impulsionar 

pesquisas e projetos que favoreçam o conhecimento do modo de vida e de trabalho – e 

correspondentes expressões culturais – dos segmentos populacionais atendidos, criando um acervo 

de dados sobre os sujeitos e as expressões da questão social vivenciada. O conhecimento criterioso 

dos processos sociais e de sua vivência pelos indivíduos sociais poderá alimentar ações inovadoras, 

capazes de propiciar o atendimento às efetivas necessidades sociais dos segmentos subalternizados, 

alvos das ações institucionais.  

(  ) O processo de descentralização das políticas sociais públicas, com ênfase na sua 

municipalização, requer dos assistentes sociais um retorno a funções conservadoras posto que as 

competências se apresentam de forma conexa com as demais áreas, exigindo portanto um retorno às 

origens.  

(   ) Os assistentes sociais são chamados a atuar na esfera da formulação e avaliação de políticas e 

do planejamento, gestão e monitoramento, inscritos em equipes multiprofissionais. Ampliam seu 

espaço ocupacional para atividades relacionadas ao controle social, à implantação e orientação de 

conselhos de políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à elaboração de planos e projetos 

sociais, ao acompanhamento e avaliação de políticas, programas e projetos.  

(   ) Novas exigências de qualificação, tais como: o domínio de conhecimentos para realizar 

diagnósticos socioeconômicos de municípios, para a leitura e análise dos orçamentos públicos, 

identificando seus alvos e compromissos, assim como os recursos disponíveis para projetar ações. O 

domínio do processo de planejamento, a competência no gerenciamento e avaliação de programas e 

projetos sociais, a capacidade de negociação, o conhecimento e o know-how na área de recursos 

humanos e relações no trabalho, entre outros. 

(   ) Possibilidades de trabalho nos níveis de assessoria e consultoria para profissionais mais 

experientes e altamente qualificados em determinadas áreas de especialização. Registram-se, ainda, 

requisições no campo da pesquisa, de estudos e planejamento, entre outras funções. 

A) F, F, V, F, V.   
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B) V, F, V, F, V.   

C) V, F, V, V, V.  

D) F, V, V, F, F.  

  

14. Sobre o projeto ético‐político profissional do Serviço Social e os elementos constitutivos pode-

se considerar:  

I. Quanto aos seus compromissos têm em seu núcleo, o reconhecimento da liberdade como valor 

ético central – a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 

dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 

que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia 

e gênero. 

II. Os projetos profissionais (inclusive o projeto ético-político do Serviço Social) apresentam a 

autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e 

priorizam os seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) 

para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as 

balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as 

organizações e instituições sociais, privadas e públicas. 

III. Os elementos constitutivos do projeto ético‐político do Serviço Social e os componentes que o 

materializam são: o primeiro se relaciona com a explicitação de princípios e valores ético‐políticos; 

o segundo se refere à matriz teórico‐metodológica; o terceiro emana da crítica radical à ordem 

social vigente que produz e reproduz a miséria ao mesmo tempo em que exibe uma produção 

monumental de riquezas; o quarto se manifesta nos consensos políticos acumulados pela categoria, 

através de suas formas individuais de organização política em aliança com os setores mais 

conservadores da sociedade brasileira.  

 IV. Os elementos constitutivos têm em sua base os componentes que lhe dão materialidade, ou 

seja, os elementos se objetivam e se expressam na realidade: ganham visibilidade social – por meio 

de determinados componentes construídos pelos(as) próprios(as) assistentes sociais, produção de 

conhecimentos no interior do Serviço Social, as instâncias político organizativas da profissão, a 

dimensão jurídico-política da profissão. 

De acordo com as assertivas apresentadas, assinale a alternativa incorreta. 

A) Estão incorretas as acepções I, II e IV. 

B) Todas as acepções estão incorretas. 

C) Está incorreta a acepção III apenas. 
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D) Estão incorretas as acepções I e IV apenas. 

 

15. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) trouxe uma alteração significativa para a política 

de atendimento de crianças e adolescentes, que anteriormente (Código Mello Matos) era 

segregatória e seguia a lógica da doutrina da situação irregular. Com o ECA, a infância e a 

adolescência passam a titularizar direitos fundamentais, pois, com a Lei 8.069/1990 passa a vigorar 

a: 

A) Doutrina da Proteção Integral. 

B) Doutrina da Proteção Irregular. 

C) Doutrina da Proteção Fundamental. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. Assinale a alternativa que elenca corretamente sobre as diretrizes que direcionam e orientam a 

organização da Política de Assistência Social. 

A) Participação social em todas as ações de execução da política, controle social e financiamento. 

B) Participação, centralização e responsabilidade dos usuários como forma de dar transparência e 

efetividade ao controle social; centralização político administrativa e responsabilidade 

compartilhada na condução da política de assistência social. 

C) Presença das ONGs, potencialização das ações sociais e financiamento único entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

D) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social, 

descentralização político administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo, 

financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

17. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) estabelece que a proteção social a ser 

assegurada pela política, deve ser organizada considerando o nível de desproteção em que se 

encontram indivíduos, grupos e famílias e, nesse sentido, instituiu dois níveis de proteção: a 

Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. Além dos usuários e dos trabalhadores, 

também se constituem como atores importantes não só na execução da política, de forma 

complementar ao Estado, mas também na participação e no exercício do controle da política. Têm 

uma importância histórica na consolidação da Política de Assistência Social, principalmente nas 

ações de defesa e garantia dos direitos sociais. Elas integram a rede socioassistencial e, por isso, 

também devem ter como meta a ampliação de direitos sociais e proteção social e defesa 

intransigente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O enunciado faz referência: 
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A) Aos serviços de acolhimento institucional e família acolhedora. 

B) Aos movimentos sociais. 

C) Às entidades socioassistenciais. 

D) Aos serviços de acolhimento em república.  

 

18. Assinale a alternativa correta: Passou a ter uma proposição alternativa à política de saúde 

mental desenvolvida, transformando-se em uma política de Estado. Visualiza-se claramente a 

posição do sistema, apoiada em uma lei federal que organizaria a saúde mental no país e 

concretizaria uma complexa e sistemática política pública embasada em leis, portarias ministeriais, 

demais leis em âmbito estaduais e municipais. Impacta, portanto sobremaneira a política de saúde 

mental no Brasil. Foi aprovada após doze anos de sua apresentação pelo então Deputado Paulo 

Delgado e é uma lei considerada progressista, mesmo que durante o processo de aprovação tenha 

sido modificada. 

A) Lei nº. 10.216 de 6 de abril de 2001. 

B) Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990. 

C) Lei nº. 12.864 de 24 de setembro de 2013. 

D) Lei nº. 10.741 de 01 de outubro de 2003. 

 

19. Quanto à política de saúde mental é correto afirmar. 

I. Nas últimas décadas, no bojo da Reforma Psiquiátrica em curso no país, observam-se várias 

transformações no modelo de atenção em saúde mental, que priorizam ações voltadas para a 

inclusão social, cidadania e autonomia das pessoas com transtornos mentais. Estas mudanças têm 

encontrado obstáculos para superar o modelo biomédico e hospitalocêntrico no campo da saúde 

mental. 

II. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço estratégico para promover a 

desospitalização, entendida enquanto oferta de serviços territoriais, compatíveis com os princípios 

da Reforma Psiquiátrica e com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Contudo, os 

CAPS e a oferta de serviços na abordagem psicossocial não são, ainda, suficientes para a cobertura 

da demanda de saúde mental nas diversas realidades do país. 

III. O Ministério da Saúde, por meio das políticas de expansão, formulação, formação e avaliação 

da Atenção Básica, vem estimulando ações que remetem a dimensão subjetiva dos usuários e aos 

problemas mais graves de saúde mental da população neste nível de atenção. A Estratégia Saúde da 

Família (ESF), tomada enquanto diretriz para reorganização da Atenção Básica no contexto do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), tornou-se fundamental para a atenção das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e seus familiares. 

IV. As pessoas atendidas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são aquelas que apresentam 

intenso sofrimento psíquico, que lhes impossibilita viver e realizar seus projetos de vida. São, 

preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos e ou persistentes, ou seja, pessoas com 

grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas 

(álcool e outras drogas) e também crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

A) Estão corretas as acepções I, II e III somente. 

B) Todas as acepções estão corretas. 

C) Estão corretas as acepções I e III apenas. 

D) Estão incorretas as acepções I e III apenas. 

 

20. No que se refere à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é incorreto afirmar: 

A) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é instituída com a Portaria nº 3088 de 23 de dezembro 

de 2011, com republicação em 21 de maio de 2013. A referida Portaria dispõe sobre a criação, 

ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 

B) A Rede de Atenção Psicossocial tem como objetivo geral a ampliação do acesso à atenção 

psicossocial da população em geral, a promoção de vínculos das pessoas com transtornos mentais e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias, aos pontos de 

atenção e, a garantia da articulação e integração de atenção das redes de saúde no território, 

qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção não 

urgentes. 

C) Como objetivos específicos; a promoção dos cuidados em saúde, particularmente aos grupos 

mais vulneráveis (criança, adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas), 

a prevenção do consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas, a redução de danos 

provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas, a reabilitação e a reinserção das pessoas 

com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na 

sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária; mas ainda inclui a melhoria 

dos processos de gestão dos serviços, parcerias intersetoriais entre outros. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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