
ASSISTENTE SOCIAL 

 

PORTUGUÊS 

 

1) No trecho: “Quando o Universo ________ der 

um desafio, lembre-se de que ele também 

________ dará a força e a energia que _______ 

necessita para superá-lo.” A alternativa que 

preenche corretamente as lacunas é: 

a) Te, lhe, tu. 

b) Lhe, te, você. 

c) Lhe, lhe, você. 

d) Te, te, tu. 

e) Te, lhe, você. 

 

2) Estão corretamente grafadas as palavras, 

exceto: 

a) Chavantes (tribo indígena). 

b) Chávena. 

c) Chocalhar. 

d) Mecha (de cabelo). 

e) Fantoche. 

 

3) Quanto ao gênero dos substantivos, a 

alternativa correta é: 

a) A champanhe. 

b) O alface. 

c) A guaraná. 

d) O musse. 

e) A cal. 

 

4) A alternativa que apresenta interjeição 

corresponde a: 

a) Cocoricar. 

b) Urrar. 

c) Zum-zum. 

d) Ui! 

e) Miau. 

 

5) A palavra CANCIONEIRO possui quantos 

fonemas: 

a) 4 fonemas. 

b) 5 fonemas. 

c) 6 fonemas. 

d) 8 fonemas. 

e) 10 fonemas. 

 

6) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Vou a Sergipe. 

II- Refiro-me a professora. 

III- Odeio andar a cavalo. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

7) Em: “A cada dia que passa, mais me espanta 

a falta de interesse nos estudos.” Quanto aos 

elementos sintáticos presentes, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, objeto 

direto. 

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

adjunto adverbial. 

c) Adjunto adverbial, predicado nominal, adjunto 

adverbial. 

d) Adjunto adnominal, predicado verbal, objeto 

indireto. 

e) Adjunto adnominal, sujeito oculto, predicado 

verbal. 

 

8) Em: “Estão pedindo ajuda para os 

desabrigados das chuvas.” Sintaticamente, 

temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito desinencial. 

c) Sujeito indeterminado. 

d) Oração sem sujeito. 

e) Aposto. 

 

9) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Preços promocionais, à partir de R$9,90. 

II- Dos dinossauros à atualidade, ninguém 

explica certos comportamentos. 

III- Tenho trabalhado das 6hàs16h, fico exausta. 

A alternativa que apresenta incorreção: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

10) O adjetivo correspondente à locução 

adjetiva “de bode” é: 

a) Equino. 

b) Hircino. 

c) Asinino. 

d) Aquilino. 

e) N.D.A. 

 

11) No trecho, o verso em destaque apresenta 

uma figura de linguagem, chamada: 

“As andorinhas voltaram 

E eu também voltei 

Pousar no velho ninho 

Que um dia aqui deixei 

Nós somos andorinhas 

Que vão e quem vem 

À procura de amor...” 

 

a) Anáfora. 

b) Metonímia. 

c) Ironia. 

d) Metáfora. 

e) Hipérbole. 

 

12) “Compra-se roupas e móveis usados, mas 

em bom estado.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito Composto. 

c) Sujeito desinencial. 



d) Sujeito indeterminado. 

e) Oração sem sujeito. 

 

13) Observe as orações abaixo: 

I- Fazem dois anos que não visito o Nordeste. 

II- Devem fazer dias frios em Gramado. 

III- Eram quatro e meia da manhã. 

A alternativa que está em desacordo com a 

norma culta é: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

14) “Os professores saíram da reunião 

arrasados.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, adjunto 

adverbial.  

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

predicativo do sujeito. 

c) Sujeito composto, predicado verbal, 

predicativo do sujeito. 

d) Sujeito composto, predicado nominal, 

predicativo do sujeito. 

e) Sujeito composto, predicado verbal, objeto 

indireto. 

 

15) “Saio cedo e volto tarde da noite”. Temos: 

a) Período simples. 

b) Período composto por coordenação. 

c) Período composto por coordenação, 

assindético. 

d) Período composto por coordenação e 

subordinação. 

e) Período composto por subordinação. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) Uma pizza foi dividida em seis pedaços 

iguais e distribuída para cinco pessoas. Cada 

uma delas comeu um pedaço e depois o sexto 

pedaço restante foi dividido em cinco 

pedacinhos iguais e cada uma das pessoas 

comeu um destes pedacinhos. Sendo assim 

cada pessoa comeu:  

a) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza.  

b) Cada uma das pessoas comeu 1/5 da pizza.  

c) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza 

mais 1/5 de pizza.  

d) Cada uma das pessoas comeu 1/30 da pizza.  

e) Cada pessoa comeu 6/30 da pizza. 

 

17) O valor numérico da expressão √8
2

+ √128
2

-  

2, é: 

a) 54. 

b) 4 √2 - 2. 

c) 8 √2.  

d)10 √2 – 2. 

e) 2 √2 – 6. 

 

18) Após estudar durante uma semana, várias 

horas por dia para um concurso, uma candidata 

apresentou forte dor de cabeça, sendo assim 

seu médico receitou um comprimido de 4 em 4 

horas e outro de 6 em 6 horas.Às 8 horas da 

manhã ela tomou os dois remédios. A que horas 

ele voltará a tomar os dois remédios juntos 

novamente? 

a) 10 horas. 

b) 12 horas. 

c) 16 horas. 

d) 20 horas. 

e) 21 horas. 

 

19) 27.000 mm2 + 27 cm2 é igual a: 

a) 0,2727 dm2. 

b) 2,7027 dm2. 

c) 2,97 dm2. 

d) 27,27 dm2. 

e) 272,7 dm2. 

 

20) Após fazer uma dieta, certa professora 

perdeu 20% do seu peso nos seis primeiros 

meses, após esse período ela abandonou a 

dieta e, com isso, ao completar um ano do início 

do seu regime ela engordou 20% em relação ao 

peso que havia atingido no final dos 6 primeiros 

meses. Comparando seu peso quando ela 

iniciou a dieta com seu peso ao final dos doze 

meses mencionados, o peso dela: 

a) Reduziu 4%. 

b) Aumentou 4%. 

c) Reduziu 2%. 

d) Aumentou 2%. 

e) Manteve-se o mesmo do início do regime. 

 

21) A sombra de um poste e de uma haste 

ambos verticais, são projetadas no chão plano. 

Sendo que as sombras medem respectivamente 

12 m e 60 cm. Se a altura da haste mede 1 m, a 

altura do poste é: 

a) 2m. 

b) 6m. 

c) 7,2m. 

d) 12 m. 

e) 20 m. 

 

22) Uma ponte que suporta uma carga máxima 

de 20 toneladas possui três pontos de 

sustentação. A sustentação central recebe 60% 

de carga da ponte e o restante é distribuído 

igualmente entre os outros dois pontos.  No 

caso de a ponte atingir a carga máxima, as 

cargas recebidas nos três pontos serão, 

respectivamente: 

a) 8 T; 4 T; 8 T. 

b) 7 T; 6 T; 7 T. 

c) 6 T; 8 T; 6 T. 

d) 5 T; 10 T; 5 T. 

e) 4 T; 12 T; 4 T. 

 



23) Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 

50. Ao se sortear uma bola, a probabilidade de 

se sortear uma bola cujo número seja par ou 

múltiplo de 5 será de: 

a) 25 %. 

b) 40 %. 

c) 50 %. 

d) 60 %. 

e) 70 %. 

 

24) Um museu recebeu R$700,00 pela venda de 
bilhetes, durante uma segunda-feira. Nesse dia, 
o número dos bilhetes vendidos para adultos foi 
o triplo do número dos bilhetes vendidos para 
crianças. Os bilhetes de adulto custavam R$ 
4,00 e os bilhetes de criança R$ 2,00. 
Considere que x designa o número dos bilhetes 
vendidos para adultos e y, o número dos 
bilhetes vendidos para crianças. Desta forma o 
valor de x – y é: 
a) 50. 

b) 100. 

c) 150. 

d) 180. 

e) 20. 

 

25) Uma dona de casa pretende revestir o piso 
de sua garagem e verifica que, no desenho da 
planta, feito na escala 1:150, a garagem tem 
dimensões 6 cm x 4 cm. Se ela pretende 
revestir o piso dessa garagem com lajotas 
quadradas de 20 cm de lado, quantas lajotas 
serão suficientes? 
a) 270. 

b) 350. 

c) 450.  

d) 600. 

e) 1350. 

 

ESPECÍFICAS 

 

26) A adoção é medida excepcional e 

irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 

quando esgotados os recursos de manutenção 

da criança ou adolescente na família natural ou 

extensa. A adoção atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e deveres.  

Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, podem adotar os maiores 

de dezoito anos, independentemente do estado 

civil. O ECA também define que o adotante há 

de ser: 

a) Pelo menos, dezesseis anos mais velho do 

que o adotando. 

b) Pelo menos, quatorze anos mais velho do 

que o adotando. 

c) Pelo menos, doze anos mais velho do que o 

adotando. 

d) Pelo menos, trezes anos mais velho do que o 

adotando. 

e) Pelo menos, onze anos mais velho do que o 

adotando. 

 

27) Segundo a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e 

de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), 

é atribuição do: 

a) Serviço de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

b) Serviço de Proteção Social Básica. 

c) Serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

d) Serviços de Proteção Social Especial de 

Baixa Complexidade. 

e) N.D.A. 

 

28) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos é um 

Serviço de apoio, 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 e 

para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de 

risco pessoal e social. 

O PAEFI tem por objetivos: 

I. Promover acesso aos demais serviços 

territorializados, contribuindo para o usufruto de 

direitos. 

II. Contribuir para restaurar e preservar a 

integridade e as condições de autonomia dos 

usuários. 

III. Contribuir para romper com padrões 

violadores de direitos no interior da família. 

IV. Contribuir para a reparação de danos e da 

incidência de violação de direitos. 

V. Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 

comunitários, possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social vivenciadas. 

Assinale a alternativa correspondente aos 

objetivos corretos: 

a) I, II e III. 

b)I, II e IV. 

c) II, III e IV. 

d) II, III e V. 

e) III, IV e V. 

 

29) O cofinanciamento dos serviços, programas, 

projetos e benefícios eventuais, no que couber, 

e o aprimoramento da gestão da política de 

assistência social no SUAS, se efetuam por 

meio de transferências automáticas entre os 

fundos de assistência social e mediante 

alocação de recursos próprios nesses fundos 

nas 3 (três) esferas de governo. É condição 

para os repasses, aos municípios, aos estados 

e ao Distrito Federal, dos recursos, a efetiva 

instituição e funcionamento regular de: 

a) Conselho Municipal de Assistência Social. 



b) Fundo Estadual de Assistência Social. 

c) Plano de Assistência Social. 

d) Conselho de Assistência Social, Plano de 

Assistência Social e Fundo de Assistência 

Social. 

e) Conselho Nacional de Assistência Social e 

Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

30) O desenvolvimento econômico e político 

com o progresso das ciências sociais criaram 

novas situações problemáticas, através de 

seminários buscou-se o reconhecimento da 

profissão e do ensino de Serviço Social.  Nesse 

contexto o Centro Brasileiro de Cooperação e 

Intercâmbio de Serviços Sociais – CBCISS 

propôs um estudo específico, por isso realizou-

se três seminários.Os Documentos de Araxá, 

Teresópolis e Sumaré serviram para estudos e, 

através destes estudos o Serviço Social 

preocupou-se com questões que expõem sua 

própria existência ou sobrevivência. Os temas 

abordados nos seminários supracitados foram 

respectivamente: 

a) Araxá – Teorização do Serviço Social, 

Teresópolis – Cientificidade do Serviço Social e 

Sumaré – Metodologia do Serviço Social. 

b) Araxá – Metodologia do Serviço Social, 

Teresópolis – Teorização do Serviço Social e 

Sumaré – Cientificidade do Serviço Social. 

c) Araxá – Teorização do Serviço Social, 

Teresópolis – Metodologia do Serviço Social e 

Sumaré – Cientificidade do Serviço Social. 

d) Araxá – Cientificidade do Serviço Social, 

Teresópolis – Metodologia do Serviço Social e 

Sumaré – Teorização do Serviço Social. 

e)N.D.A. 

 

31) A Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 

2009, resolve aprovar a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais,organizados por 

níveis de complexidade do SUAS: Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade. Conferem 

competências do Serviços de Proteção Especial 

de Alta Complexidade, exceto:  

a) Serviço de Acolhimento Institucional, 

nasmodalidades: - Abrigo Institucional; - Casa-

Lar; - Casa de Passagem; - Residência 

Inclusiva. 

b) Serviço de Acolhimento em República. 

c) Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora. 

d) Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 

e) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF). 

 

32) Os princípios éticos para os trabalhadores 

da Assistência Social deverão ser considerados 

ao se elaborar, implantar e implementar 

padrões, rotinas e protocolos específicos, para 

normatizar e regulamentar a atuação 

profissional por tipo de serviço socioassistencial. 

São princípios éticos que orientam a intervenção 

dos profissionais da área de assistência social:  

a) Defesa intransigente dos direitos 

socioassistenciais. 

b) Compromisso em ofertar serviços, 

programas, projetos e benefícios de qualidade 

que garantam a oportunidade de convívio para o 

fortalecimento de laços familiares e sociais. 

c) Promoção aos usuários do acesso a 

informação, garantindo conhecer o nome e a 

credencial de quem o atende. 

d) Proteção à privacidade dos usuários, 

observado o sigilo profissional, preservando sua 

privacidade e opção e resgatando sua história 

de vida. 

e) Todas estão corretas. 

 

33) A capacitação dos trabalhadores da 

Assistência Social tem por fundamento a 

educação permanente e deve ser feita de forma: 

I- Sistemática e continuada: por meio da 

elaboração e implementação de planos anuais 

de capacitação. 

II- Sustentável: com a provisão de recursos 

financeiros, humanos, tecnológicos e materiais 

adequados. 

III- Participativa: com o envolvimento de 

diversos atores no planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação dos planos de 

capacitação, aprovados por seus respectivos 

conselhos. 

IV- Nacionalizada: com a definição de 

conteúdos mínimos, respeitando as 

diversidades e especificidades. 

V- Descentralizada: executada de forma 

regionalizada, considerando as características 

geográficas dessas regiões, Estados e 

municípios. 

VI- Avaliada e monitorada: com suporte de um 

sistema informatizado e com garantia do 

controle social.  

a)I e III estão corretas. 

b) I, II, III, IV e V estão corretas. 

c)II, IV e VI estão corretas. 

d) V e VI estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

34) Além das responsabilidades e atribuições 

comuns à gestão municipal, os municípios em 

gestão básica deverão:  

I - Planejar o ingresso de pessoal com a 

previsão de quantitativos anuais de vagas a 

serem preenchidas por meio de concursos 

públicos. 

II - Instituir em seu âmbito uma Mesa de 

negociações com a composição paritária entre 

gestores, prestadores de serviços, 

trabalhadores da área da assistência social do 

setor público e do setor privado. 

III - Estabelecer mecanismos para realizar o 

reenquadramento, reorganização de cargos e 



progressões na carreira do trabalhador, no 

PCCS. 

IV - Organizar centros de estudos e outras 

formas de mobilização regionalizados nas 

unidades de assistência social, que devem ser 

considerados como núcleos de discussão 

técnica e de fomento a qualificação dos 

trabalhadores do SUAS. 

V- Participar da definição dos critérios de 

repasse de recursos fundo-a-fundo e da 

definição dos requisitos, responsabilidades e 

incentivos ao cumprimento da NOB-RH/SUAS.  

Assinale a alternativa correspondente as 

afirmativas corretas: 

a) I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) I, II, III, IV e V. 

d) I, III, IV e V. 

e) II, III, IV e V. 

 

35) Conforme previsto no Estatuto do Idoso,nos 

programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, o idoso 

goza de prioridade na aquisição de imóvel para 

moradia própria. Identifique se são verdadeiras 

(V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo:  

( ) Reserva de pelo menos 3% (três por cento) 

das unidades habitacionais residenciais para 

atendimento aos idosos. 

( ) Implantação de equipamentos urbanos 

comunitários voltados ao idoso. 

( ) Eliminação de barreiras arquitetônicas e 

urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao 

idoso. 

( ) Critérios de financiamento compatíveis com 

os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

a)V, V, V, F. 

b) F, F, F, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, V, F, F. 

e) V, V, V, V. 

 

36) Conforme indicado na Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais, são formas de 

acesso específicas aos Serviços de Proteção e 

Atendimento Integral à Família, exceto:  

a) Por procura espontânea. 

b) Por busca ativa. 

c) Por encaminhamento da rede 

socioassistencial. 

d) Por encaminhamento das demais políticas 

públicas. 

e) Por identificação e encaminhamento dos 

serviços de proteção e vigilância social. 

 

37) O Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família - PAIF consiste no trabalho 

social com famílias, de caráter __________, 

com a finalidade de __________ 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. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o 

fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter 

__________, protetivo e proativo. O trabalho 

social do PAIF deve utilizar-se também de 

ações nas áreas culturais para o cumprimento 

de seus objetivos, de modo a ampliar universo 

informacional e proporcionar novas vivências às 

famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF 

não devem possuir caráter __________. 

a) Direcionado/ fortalecer/ preventivo/ 

continuado. 

b) Temporário/ gerar/ reconstrutivo/ permanente. 

c) Continuado/ fortalecer/ preventivo/terapêutico. 

d) Provisório/ constituir/ preventivo/ ininterrupto. 

e) Continuado/ restaurar/ reconstrutivo/ 

terapêutico. 

 

38) ALei Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003, 

em seu Art. 17, confere ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais que é 

assegurado o direito de optar pelo tratamento de 

saúde que lhe for reputado mais favorável. Não 

estando o idoso em condições de proceder à 

opção, esta será feita:  

I – Pelo curador, quando o idoso for interditado. 

II – Pelos familiares, quando o idoso não tiver 

curador ou este não puder ser contactado em 

tempo hábil. 

III – Pelo médico, quando ocorrer iminente risco 

de vida e não houver tempo hábil para consulta 

a curador ou familiar. 

IV – Pelo próprio médico, quando não houver 

curador ou familiar conhecido, caso em que 

deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I e IV. 

 

39) Equipes de referência são aquelas 

constituídas por servidores efetivos 

responsáveis pela organização e oferta de 

serviços, programas, projetos e benefícios de 

proteção social básica e especial, levando-se 

em consideração o número de famílias e 

indivíduos referenciados, o tipo de atendimento 

e as aquisições que devem ser garantidas aos 

usuários. A equipe de referência paraa proteção 

de serviços e execução de ações no âmbito da 

Proteção Social Especial de Médica 

Complexidade aos municípios em Gestão Inicial 

e Básica é, de acordo com a NOB- RH/SUAS, 

possuem capacidade de atendimento de 50 

pessoas/indivíduos e deve ser composta por:  

a) 1 Coordenador, 2 Assistente Social, 2 

Psicólogo, 1 Advogado, 2 profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem dos usuários) e 1 

Auxiliar Administrativo. 



b) 1 Coordenador, 1 Assistente Social, 1 

Psicólogo, 1 Advogado, 2 profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem dos usuários) e 1 

Auxiliar Administrativo. 

c) 1 Coordenador, 2 Assistente Social, 2 

Psicólogo, 1 Advogado, 2 profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem dos usuários) e 2 

Auxiliar Administrativo. 

d) 1 Coordenador, 3 Assistente Social, 2 

Psicólogo, 1 Advogado, 4 profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem dos usuários) e 1 

Auxiliar Administrativo. 

e) 1 Coordenador, 2 Assistente Social, 2 

Psicólogo, 1 Advogado, 4 profissionais de nível 

superior ou médio (abordagem dos usuários) e 2 

Auxiliar Administrativo. 

 

40) Pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, não compete ao Serviço de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

b) Serviço de Acolhimento Institucional. 

c) Serviço de Acolhimento em República. 

d) Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora. 

e) Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 


