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Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

PORTUGUES 

Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos, 

poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3. 

 

Versos Íntimos 

 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de sua última quimera.  

Somente a Ingratidão – esta pantera – 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O homem, que, nesta terra miserável,  

Mora, entre feras, sente inevitável  

Necessidade de também ser fera.  

 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,  

A mão que afaga é a mesma que apedreja.  

 

Se alguém causa inda pena a tua chaga,  

Apedreja essa mão vil que te afaga,  

Escarra nessa boca que te beija! 

 

 

01- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.  

 

II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.  

 

III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade 

do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente 

os homens se tornam cruéis. 

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  

 

a) I e II. 

b) Apenas III. 

c) Todas.  

d) II e III. 

 

 



 

02- Leia atentamente as afirmações a seguir: 
 
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo. 
 
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e 
amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau, 
representado no poema pelo escarro.  
 
III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades. 
Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade 
e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.  
  
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
 

a) Todas. 
b) I e II. 
c) II e III.  
d) Apenas III. 

 
03- Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por: 
 

a) Amizade. 
b) Ilusão. 
c) Conquista. 
d) Realidade.  

 
04- Encontramos pronome indefinido em: 
 

a) Algo o incomoda? 

b) Então, olhei para mim no espelho.   

c) Tais discussões não levam à solução.   

d) Ele já deve ter seus setenta anos. 

 

05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 

Língua Portuguesa: 
 

I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor) 

II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar) 

III – Fomos nós que ______ nesse assunto.  (Tocar) 

IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas.  (Recolher) 

V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever) 

VI – ______ seis horas da tarde. (Dar) 

 

a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.  

b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu. 

c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.  

d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram. 



 

06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação: 
 

I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam 

acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.  

II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.  

III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter” 

e “vir”, bem como seus compostos.  

 

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

 

a) I e II. 

b) I.  

c) II e III. 

d)  I e III. 

 

07-  Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras: 
 

I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo 

e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra 

primitiva “comprar”.  

II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo 

de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”. 

III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”. 

 

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) I, II e III. 

d) Apenas I.  

 

08-  Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa: 
 

a) Eles ficaram na festa até às 2 horas. 

b) Entreguei o presente à Adriana. 

c) Refiro-me àquele paciente. 

d) Cedi o lugar à minha prima. 

 

09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira 

correta, segundo a norma culta: 
 

a) Os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações. 

b) Os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.   

c) Os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;   

d) As bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos. 

 



 

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 
Língua Portuguesa:  
 
Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas 
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas. 
 

a) Faz – havia – existia. 
b) Fazem – havia – existiam. 
c)  Faz – havia – existiam. 
d)  Faz – haviam – existia.  

 

CONHECIMENTO GERAL 
 
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de: 

a) Estudos Tecnológicos. 
b) Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. 
c) Horóscopo Lunar. 
d) Condição Estrelar. 

 
12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as 
famílias cuja renda familiar não ultrapasse: 

 

a) 01(um) salário mínimo 
b) 02(dois) salários mínimos 
c) 03 (três) salários mínimos 
d) 04 (quatro) salários mínimos 

 
13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de 

dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se: 

 

a) “Hosana, Brasil.” 

b)  Monsenhor Jonas Abib. 

c) Renovação Carismática. 

d)  “Rincão do meu Senhor” 

 

14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou 

usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).   Outro código linguístico especificamente 

direcionado para pessoas com limitações sensoriais é: 

 

a) Código Morse 

b) Linguagem Binária 

c) Linguagem Científica 

d) Linguagem Braille 

 

15- Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA 

DE TUDO.  A grave doença que o acometia desde a mocidade era: 

 

a) Doença de Hodkins 

b) Doença de Hawking 

c) ELA 

d) AIDS 



 

 

16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais 

magníficas construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois 

importantes ramais ferroviários do Brasil.  Uma dessas ferrovias era: 

 

a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio   

b) Estrada de Ferro Dom Pedro II 

c) Estrada de Ferro do Norte 

d) Todas estão corretas 

 

 17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força 

estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente: 

 

a) Vice presidente da Venezuela. 

b) Representante dos sindicatos da Venezuela. 

c) Líder do Legislativo. 

d) Militar reformado. 

 

18- Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora: 

a) O 10º aniversário. 

b) O 20º aniversário 

c) O 15º aniversario. 

d) O 25º aniversário. 

 

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é: 

 

a) Atual Presidente da Câmara Federal. 

b) Atual Presidente da Câmara Estadual  

c) Atual Presidente do TCE 

d) Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

20-  Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos 

fundamentais: 

 

I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 

lazer; 

 II – respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

 III – opção quanto ao tamanho da prole; 

 IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte 

em casos qualificados como emergência médica e de natureza social; 

 V – proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à saúde 

pública e contratada, conforme legislação. 

 

São corretas: 

 

a) I, II, IV e V 

b) II, IV e V 

c) I, II e  IV 

d) I, II, III, IV e V 



 

 

CONHECIMENTO ESPECIFICO 
 

21- Segundo o Código de Ética do/a Assistente Social. Lei 8.662/93 de regulamentação da 

profissão, Título ll dos direitos e responsabilidades gerais do/a Assistente Social, Art. 3°, são 

deveres do/a Assistente social, exceto:  
 

a) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta 

pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de cidadania. 

b) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

c) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 

cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes. 

d) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 
 

22 - Constituem atribuições privativas do Assistente Social, exceto:  

a) Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais. 

b) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas. 

c) Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 

d) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e 

entidades representativas da categoria profissional. 
 

23- Complete: 

O CRAS é uma unidade de __________________________ do SUAS, que tem por objetivo 

prevenir a ocorrência de situações de _________________________________ nos territórios, 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do ______________________, e 

da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 
                     

a) Proteção Social Especial, vulnerabilidades e riscos sociais, fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

b) Proteção social básica, vulnerabilidades e riscos sociais, fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

c) Proteção social básica, violação de direitos e riscos sociais, fortalecimento de vínculos 

sociais e comunitários. 

d) Proteção Social Especial de alta complexidade, vulnerabilidades e riscos sociais, 

fortalecimento de vínculos afetivos e familiares. 
 

24- A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos   sociais, realizada   através  de  um conjunto integrado 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. Um dos seus princípios, estabelecidos na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) é 

a:                                                                                                

a) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

b) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

c) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 

d) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 



 

25 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no que se refere a adoção de 

criança e de adolescente: “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”. Sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil, assinale a alternativa 

correta:                                                                                                     

a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais.   

b) O estágio de convivência é de fundamental importância e dispensa a necessidade dos 

adotantes passarem pelo atendimento e acompanhamento da equipe multiprofissional a 

serviço da Justiça da Infância e da Juventude.  

c) O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 

irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após 

completar 21 (vinte e um) anos.   

d)  A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais naturais.  

  

26- Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, EXCETO:      

a) Atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência. 

b)  Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho     

Nacional da Seguridade Social. 

c) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. 

d) Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e    privada no 

campo da assistência social. 

 

 

27- Considerando a lei 8080/1990. Entende-se por  saúde  do  trabalhador,  um conjunto  de  

atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho, abrangendo exceto:          

                                                       

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 

profissional e do trabalho. 
 

b) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, 

pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 

processo de trabalho. 
 

c) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 

normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. 

 

d) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. 



 

28- Considerando a Lei  nº  10.741,  de  1º  de  outubro  de  2003  (Estatuto do Idoso), em seu 

art. 19, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, 

bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, 

exceto:                                                                                                                           

a) Autoridade policial. 

b) Ministério Público. 

c) Conselho municipal do idoso. 

d) Conselho municipal de assistência social. 

 

 

29-  O PAIF - serviço que operacionaliza o trabalho social com famílias, na Proteção Social 

Básica do SUAS, materializando a diretriz da PNAS (2004) de que a proteção às famílias é uma 

responsabilidade estatal. Também é preciso que a definição reflita o caráter preventivo, protetivo 

e proativo e o foco de ação territorial do PAIF. Sobre o objetivo do PAIf, assinale a alternativa 

correta:                            

a) O fortalecimento da função protetiva do Estado. 

b) A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços de 

saúde. 

c) A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias. 

d) Vilipendiar a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários. 
 
 
30- A participação social deve constituir-se em estratégia presente na gestão do SUAS, por meio 
da adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de planejamento e a execução 
da política de assistência social de modo democrático e participativo. São estratégias para o 
fortalecimento dos conselhos e das conferências de assistência social e a promoção da 
participação dos usuários, exceto:                                                      

a) Fixação das responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios para com o controle social. 

b)  Planejamento das ações do conselho de assistência social. 

c) Participação dos conselhos e dos usuários no planejamento local, municipal, estadual, 

distrital, regional e nacional. 

d)  Convocação bimestral das conferências de assistência social. 

 

 

 

 

 

 

 
 


