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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 03/2017

Assistente Social

INSTRUÇÕES GERAIS

1) O candidato receberá do fiscal:
a) Um caderno de questões contendo as questões objetivas de múltipla escolha.
b) Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva.
2) Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação 
estão corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações 
posteriores.
3) O tempo de realização da prova, o tempo mínimo de permanência em sala, assim como o tempo mínimo necessário 
requerido para o candidato levar o caderno de questões, caso seja permitido, estão previstos no Edital de Abertura do 
certame.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas; caso não estejam, informe ao fiscal imediatamente.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa -  mais de uma letra assinalada implicará a 
anulação da questão.
- Para responder cada questão, é necessário interpretá-la de forma correta e precisa, o que exige atenção e 
capacidade de abstração por parte do candidato, que deve estar ciente de que existe apenas UMA alternativa a ser 
assinalada.
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas NÃO pode ser dobrada, 
amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo 
abaixo:

GABARITO DO CANDIDATO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

A seca

De repente, uma variante trágica.

Aproxima-se a seca.
O sertanejo adivinha-a e graças ao ritmo singular com que 

se desencadeia o flagelo.

Entretanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e 
pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não 

afeiçoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o 

rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o 

peruano; e no Peru as crianças ao nascerem têm o berço 

embalado pelas vibrações da terra.

Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o 

apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, 
emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a, estoico. 

Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um 
sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe 

esperanças de uma resistência impossível.

Com os escassos recursos das próprias observações e 
das dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se 

misturam a extravagantes crendices, tem procurado estudar o 

mal, para o conhecer, suportar e suplantar. Aparelha-se com 

singular serenidade para a luta. Dois ou três meses antes do 

solstício de verão, especa e fortalece os muros dos açudes, ou 
limpa as cacimbas. Faz os roçados e arregoa as estreitas faixas 

de solo arável à orla dos ribeirões. Está preparado para as 

plantações ligeiras à vinda das primeiras chuvas.

[...]

É o prelúdio da sua desgraça.

Vê-o acentuar-se num crescendo, até dezembro.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984.

1. Leia o trecho abaixo retirado do texto.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não 
afeiçoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o 
rodeiam.

A respeito do trecho em destaque acima, é correto afirmar 
que

(A) é relativo ao sujeito “homem” na sentença.
(B) corresponde a um objeto direto.
(C) trata-se de um complemento 

“assinala”.
nominal do verbo

(D) tem relação direta com o sujeito ‘Buckle”.

2. No trecho “Apesar das dolorosas tradições que conhece
através de um sem número de terríveis episódios”, a 
expressão “sem número” tem o mesmo sentido de

(A) “limitado”.
(B) “inadequado”.
(C) “incontável”.
(D) “não registrado”.

3. Assinale a alternativa em cuja sentença retirada do texto 
ocorre elipse.

(A) “Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o 
peruano [...].”

(B) “De repente, uma variante trágica.”
(C) “Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra.”
(D) “A seca não o apavora.”

4. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que

(A) a seca, ao contrário do que se imagina, é uma 
tranquilidade para a vida sertaneja.

(B) não há qualquer preparo no sertão para o período de 
seca.

(C) ao contrário de quase todo ser humano, o sertanejo 
consegue se acostumar a situações inóspitas.

(D) todo sertanejo escapa da seca assim que nota sua 
aproximação.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta em relação à ocorrência de 
crase.

(A) Não tinha nada à declarar sobre o ocorrido.
(B) Chegarei daqui à dez minutos.
(C) Dirija-se àquele portão, pois este encontra-se 

interditado.
(D) Você vai sair à esta hora?
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6. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado 
de forma INADEQUADA ao contexto no qual está 
inserido.

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à colocação 
pronominal.

(A) Os eleitores devem ficar atentos às seções onde 
devem votar.

(B) Foi aprovado com honra, sendo comprimentado por 
seus professores doutores.

(C) A dissenção sobre o acordo impossibilitou que este 
ocorresse.

(D) A pena foi infligida após ser pego em flagrante.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta em relação à concordância
nominal.

(A) Soaram seis horas no relógio da torre.
(B) Nasceu com três quilos e duzentas gramas.
(C) Ficou meia confusa com o ocorrido.
(D) É proibido a entrada com latas e garrafas.

Observe o quadrinho abaixo para responder à questão 8.

(A) Não abalou-se com o fim de seu noivado.
(B) Me entreguem amanhã o trabalho de Ciências.
(C) Nunca coloque-se em segundo plano.
(D) Encontrei-o desorientado no corredor.

10. Leia a oração abaixo.

Os alunos desobedeceram as ordens da diretoria e foram 
à escola sem uniforme.

É correto afirmar que na oração acima ocorre um ERRO 
de

(A) regência verbal.
(B) concordância verbal.
(C) conjugação verbal.
(D) pontuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

8. O sujeito da oração no último quadrinho é

(A) composto.
(B) elíptico.
(C) indeterminado
(D) inexistente.

11. No exercício profissional, o assistente social deve ser 
capaz de exercer funções como coordenar, executar e 
avaliar planos, programas e projetos. Assim, deve 
absorver competências tais como competência teórico- 
metodológica, ético-política e técnico-operativa. Com base 
no significado dessas competências, analise as assertivas 
abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.

( ) A competência teórico-metodológica condiz com o 
conhecimento da realidade social, econômica e 
cultural, devendo o assistente social ter a 
capacidade de enxergar a dinâmica da sociedade e 
de apreender a sua essência.

( ) A competência ético-política condiz com posição 
neutra, uma vez que não é da alçada do assistente 
social se posicionar politicamente.

( ) A competência técnico-operativa condiz com o 
conhecimento, a apropriação do conjunto de 
habilidades técnicas, permitindo ao assistente social 
o desenvolvimento de ações profissionais junto aos 
usuários.

(A) V, V, V
(B) V, F, V
(C) F, V, F
(D) V, V, F

12. Para viabilizar políticas de assistência e proteção básica 
às famílias, os municípios mantêm unidade pública de 
assistência social, cuja função é a prestação de serviços, 
articulados no território de abrangência com objetivo 
centrado na potencialização da proteção social. A unidade 
pública responsável pela prestação destes serviços é o

(A) Centro de Referência de Assistência Social.
(B) Centro de Atenção Psicossocial.
(C) Centro de Atendimento e Inclusão Social.
(D) Centro Especializado de Assistência Social.
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13. A Lei n° 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS) determina como uma das diretrizes da Assistência
Social o(a)

(A) centralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

(B) supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica.

(C) participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação de 
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

(D) comando político-administrativo único e dado por 
uma única esfera de governo.

14. Leia as assertivas abaixo, referentes ao Capítulo VI do 
Estatuto do Idoso, que versa sobre as determinações 
legais relacionadas às infrações administrativas, marque V 
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O poder público criará e estimulará programas de 
profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e suas habilidades 
para atividades regulares e remuneradas.

( ) A preparação dos trabalhadores para a 
aposentadoria, com antecedência mínima de um 
ano, se dá por meio de estímulo de associações e 
entidades de classe.

( ) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 
emprego, há limite de idade.

(A) F, F, V
(B) F, V, F
(C) V, V, V
(D) V, F, F

15. Conforme determina a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, as ações e os serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes:

I. descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo.

II. atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais.

III. participação da comunidade.

É correto o que se apresenta em

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

16. Analise as assertivas abaixo, referentes aos Conselhos de 
Direito, estâncias públicas necessárias para o 
desenvolvimento social e democrático.

I. Tratam-se de estâncias públicas, com papéis
definidos, não tendo competência para deliberar em 
assuntos inerentes à alocação de recursos para 
atendimento de programas e ações.

II. Tratam-se de estâncias públicas que podem
mobilizar atores, defender direitos ou estabelecer 
concertações e consensos sobre as políticas 
públicas.

III. Tratam-se de estâncias públicas que, em acordo 
com as linhas de ação do Estado ou em conflito com 
elas, contribuem para a normatividade e a 
legitimação das decisões públicas.

É correto o que consta em

(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, lie  III.

17. É uma avaliação teórica e técnica realizada pelo 
assistente social acerca dos dados coletados, em que o 
profissional avalia e emite sua opinião sobre estes, sendo 
esta opinião fundamentada, com base em uma 
perspectiva teórica de análise. Trata-se do

(A) Parecer Social.
(B) Diário de Campo.
(C) Relatório Social.
(D) Relatório de Visita Domiciliar.

18. No que concerne à Política Nacional de Assistência 
Social, tendo como base o Plano Nacional de Assistência 
Social, a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais e ainda a NOB-SUAS, são objetivos da
Assistência Social:

I. atuar com famílias e indivíduos que tiveram seus 
direitos violados, porém, com vínculos familiares e 
comunitários ainda existentes.

II. prover atenções socioassistenciais às famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, a exemplo do abandono,
vitimização física, psíquica e/ou abuso sexual.

III. prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades com o 
fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, 
promovendo ações que visam potencializar a família 
como unidade de referência, fortalecendo seus 
vínculos internos e externos.

É correto o que se apresenta em

(A) I, lie  III.
(B) I, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II, apenas.
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19. Conforme determina a Lei n° 8.080/90 (Lei Orgânica do 
SUS), as comissões intersetoriais, que têm entre suas 
funções articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, são subordinadas ao

(A) Conselho Estadual de Saúde e integradas pelo 
Conselho Nacional de Saúde.

(B) Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos 
Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil.

(C) Conselho Intermunicipal de Saúde e aos Ministérios 
e integradas pela respectiva Secretaria de Saúde do 
município.

(D) Conselho Estadual de Vigilância Sanitária e a 
entidades representativas da sociedade civil.

20. Assinale a alternativa que apresenta um princípio 
fundamental no que concerne à Ética Profissional, 
conforme consta no Código de Ética do(a) Profissional 
Assistente Social.

(A) Defender quesitos institucionais sempre que estes 
buscarem o atendimento no âmbito de recursos 
humanos.

(B) No exercício do Serviço Social, colocar à frente os 
valores de autoridade no âmbito profissional.

(C) Atuar sempre em consonância com veículos de 
comunicação para favorecer a divulgação da prática 
profissional.

(D) Garantir o pluralismo através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e 
suas expressões teóricas, bem como compromisso 
com o constante aprimoramento intelectual.
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