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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce transitividade direta: 

a) Novato na arte e muito sensível, pequenas coisas o enamoram. 

b) Roberto descontrolou-se ao receber a má notícia. 

c) Cadastrei-me para receber as ofertas. 

d) No início do inverno, o Ministério da Saúde sempre aconselha vacinar os idosos contra a 

gripe. 

e) Já velho, resolveu arrumar com a loja. 

02 – Com base nas figuras de linguagem, analise: 

“Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da 

natureza.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Anástrofe. 

b) Pleonasmo enfático. 

c) Polissíndeto. 

d) Zeugma. 

e) Hipérbato. 

03 – Acerca do emprego do pronome relativo, analise: 

“Nas orações relativas coordenadas, se a função do pronome relativo é a mesma, é frequente 

elipsar-se o relativo da segunda oração, principalmente quando a primeira é curta. No entanto, se o 

pronome relativo não desempenhar a mesma função sintática, deve-se repeti-lo obrigatoriamente.” 

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>) 

Assim sendo, assinale a alternativa em que, por não desempenhar a mesma função sintática, o 

pronome relativo foi incorretamente ocultado da segunda oração: 

a) “Encontrando-se Juliano Apóstata com S. Pigménio, presbítero romano, que era cego e 

depois padeceu martírio, como quem o saudava benevolamente, disse...”. (M. Bernardes 

apud Mário Barreto). 

b) “Ao lado do meu leito estava um padre: era o velho abade que me batizara e me ensinara a 

ler.” (A. Herculano). 

c) Ontem conversei com o homem que me salvou e me levou ao hospital quando ocorreu o 

acidente. 
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d) “O que ele via era a mulher que o fascinara e perdera.” (Camilo Castelo Branco). 

e) “A monarquia visigótica procurou imitar do império que morrera e ela substituíra.” (A. 

Herculano). 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Aos finais de semana, as estações A e B operam com intervalos entre os trens de 12 minutos e 

de 25 minutos, respectivamente. Sabendo que às 5h00 partiram simultaneamente um trem da estação 

A e um trem da estação B, é correto afirmar que partirão novamente, no mesmo horário, um trem da 

estação A e um trem da estação B, às: 

a) 7h45. 

b) 9h25. 

c) 10h00. 

d) 14h10. 

e) 15h00. 

05 – Um investimento de valor inicial igual a R$ 8.400,00 foi realizado a juros simples de 5% ao ano. 

O rendimento após 3 anos é igual a: 

a) R$ 1.042,00. 

b) R$ 1.145,00. 

c) R$ 1.260,00. 

d) R$ 2.387,00. 

e) R$ 2.420,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

06 – A complexidade da realidade social na contemporaneidade traz para o Serviço Social novos 

desafios para a intervenção profissional, exigindo uma redefinição nos parâmetros teóricos, 

metodológicos, éticos e políticos. Dentre esses desafios, analise as assertivas abaixo e assinale aquela 

que não apresenta qualquer impacto para o exercício profissional do assistente social em seu 

cotidiano de trabalho: 

a) O processo de precarização do trabalho acarreta no desmonte da legislação trabalhista e 

consequentemente na destruição dos direitos sociais. 

b) Uma manifestação do processo de exploração do trabalho é o chamado empreendedorismo, 

que frequentemente se configura como forma oculta de trabalho assalariado e instável.     
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c) O agravamento da nova questão social diante da consolidação e da crise do capitalismo no 

mundo e do processo de reestruturação produtiva. 

d) O acirramento das desigualdades sociais, a exclusão social e o empobrecimento das 

populações. 

e) A inflação, o desemprego, a violência, a crise na proteção social, o déficit orçamental, a 

dívida externa, a crise financeira e o afastamento do Estado frente às demandas sociais.  

07 – Acerca da prática profissional do assistente social no âmbito da política social, analise as 

afirmações abaixo: 

I- As protoformas da Política Social já possuíam a ideia de proteção integral aos direitos de 

cidadania e destacavam o valor da dignidade humana; 

II- A necessidade de intervenção sobre a questão social, percebida e apontada pela classe 

trabalhadora, é um fator importante para o surgimento das políticas sociais; 

III- No currículo do Serviço Social, a discussão sobre política social tem início na década de 

40 e, na década de 70, a categoria profissional passa a produzir elaborações teóricas sobre o tema; 

IV- No âmbito do Serviço Social, a política social não é apenas ação de governo, mas reflete 

sobre a relação Estado-sociedade a partir de ações ofertadas e reguladas pelo Estado.  

Dos itens acima: 

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

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

c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

e) Apenas os itens II e III estão corretos.  

08 – A ética faz parte da natureza do Serviço Social, que é entendido como uma prática social que se 

desenvolve com relativa autonomia de critérios e, consequentemente, com responsabilidade social. 

Sobre a ética profissional, marque a opção correta: 

a) Para a regulação de seu exercício profissional, a categoria já teve 04 códigos de ética, tendo 

sido o primeiro instituído no ano de 1947.  

b) Todos os códigos de ética foram fundamentados nos pressupostos do neotomismo e 

positivismo.  

c) Constituem infrações impostas pelo atual código de ética ao assistente social que descumprir 

as regras impostas para o exercício profissional cotidiano: multa, advertência, suspensão, 

licença e cancelamento da inscrição. 

d) A defesa transigente dos direitos humanos é um dos princípios norteadores da profissão.  
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e) A democracia é tomada como valor ético-político central, na medida em que é o único 

padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores 

essenciais da liberdade e da equidade.  

09 – Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da 

ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem 

prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

a) Ouvir o agressor e as testemunhas. 

b) Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e oferecer denúncia ao ministério pública.  

c) Remeter, no prazo de até 03 (três) dias, expediente apartado ao juiz com o pedido da 

ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.  

d) Remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e à Defensoria Pública. 

e) Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais, indicando a inexistência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências 

policiais contra ele.  

10 – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

a) O desenvolvimento nacional.  

b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

c) A erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais.  

d) A prevalência dos direitos humanos.  

e) A defesa da paz.  

11 – Assinale a alternativa correta, considerando o que estabelece o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

a) 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 profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende: 

destinação privilegiada de recursos privadas nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

b) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, proteção, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
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c) É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.  

d) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser 

realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de 

disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a 

redução da incidência da gravidez na adolescência.  

e) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

12 – Conforme definido na Lei Orgânica da Assistência Social, a gestão das ações na área de 

assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o seguinte objetivo:  

a) Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais.  

b) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 

federativos que, de modo articulado, operam a proteção social contributiva. 

c) Estabelecer a gestão departamentalizada de serviços e benefícios.  

d) d) garantir a defesa dos direitos e o acesso parcial às provisões socioassistenciais.  

e) Criar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. 

13 – O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, é um dos serviços oferecidos no nível da Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social e está vinculado aos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Este serviço, além de buscar fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, procura desenvolver capacidades nos usuários, gerando autonomia e protagonismo 

através da troca de experiências e integração entre os participantes do grupo. Dentre o público que 

deverá ser atendido neste serviço, qual situação não configura atendimento prioritário: 

a) Evasão escolar. 

b) Defasagem escolar superior a 2 (dois) anos. 

c) Situação de isolamento.  

d) Situação de acolhimento.  

e) Vulnerabilidade social e econômica. 

14 – Assinale a opção correta sobre o Sistema Único de Saúde: 

a) A direção do SUS é única.  

b) A saúde é uma prerrogativa e um dever do ser humano. 
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c) O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

d) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

internacionais e nacionais.  

e) Não se enquadra como competência da direção municipal do SUS, executar serviços de 

saneamento básico e habitação.  

15 – A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 

municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes 

e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. A Atenção 

Básica tem como princípios, exceto: 

a) Universalidade.  

b) Acessibilidade.  

c) Vínculo. 

d) Centralidade.  

e) Continuidade do cuidado.  

 

 

 

 

 


