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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ACARAÚ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2019 

ASSISTENTE  SOCIAL 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua 

assinatura e data de nascimento, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha 

de respostas, pois não haverá substituição por erro 

do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas 

(devidamente assinada). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com 

início às 14h e término às 18h. O candidato só 

poderá ausentar-se da sala depois de decorridas 

duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto para responder às questões 1 a 7. 

Yoga 

 Yoga é uma antiga filosofia de vida que se originou na Índia 
há mais de 5.000 anos. Não obstante, figura ainda hoje em todo 
o mundo como o mais antigo e holístico sistema para colocar em 
forma o corpo e a mente. Literalmente, Yoga significa união, pois 
ele une e integra o corpo, a mente e nossas emoções para que 
sejamos capazes de agir de acordo com nossos pensamentos e 
com o que sentimos. O Yoga nos induz a um profundo 
relaxamento, tranquilidade mental, concentração, clareza de 
pensamento e percepção interior juntamente com o 
fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da 
flexibilidade. 

[...] 

 O Yoga atua em todos os níveis do nosso ser: físico, mental 
e emocional. Mas o que torna o Yoga único é o fato de ele não 
apenas alongar todas as partes do corpo, mas também 
massagear os órgãos internos e as glândulas. Ele coordena o 
sistema respiratório com o corpo físico, relaxa os músculos e a 
mente, estimula a circulação e aumenta a provisão de oxigênio 
em todos os tecidos. As costas, peito, sistema digestivo e 
pulmões são os mais beneficiados pelos exercícios e o resultado 
é que o processo de enrijecimento devido à inatividade, o 
cansaço, a postura incorreta e o envelhecimento é revertido. A 
prática regular do Yoga garante uma qualidade de vida muito 
melhor, livre dos efeitos nocivos da correria e da tensão do 
cotidiano. 

Disponível em: <http://www.yogasite.com.br 

1. Pode-se afirmar que o objetivo do texto é 

a) divulgar a história do Yoga. 
b) conceituar o termo Yoga. 
c) explicar os muitos benefícios à saúde, advindos da prática do 

Yoga. 
d) contestar a prática e os benefícios do Yoga. 
e) incentivar a prática do Yoga. 
 
2. Sobre o texto, NÃO se pode afirmar que 

a) a origem do Yoga é desconhecida. 
b) o Yoga equilibra todos os níveis do nosso corpo. 
c) o Yoga é uma fonte de juventude. 
d) o Yoga também traz benefícios internos, agindo sobre 

diversos órgãos. 
e) todas as pessoas podem praticar Yoga. 
 
3. Marque a opção CORRETA, de acordo com o texto. 

a) A prática do Yoga não interfere no funcionamento dos 
órgãos. 

b) Alguns órgãos são mais beneficiados que outros. 
c) O Yoga é uma religião. 
d) Pode-se afirmar que os efeitos do Yoga são os mesmos da 

prática da musculação. 
e) O Yoga age exclusivamente sobre a mente.  
 
4. Marque a opção que encerra ideia de adversidade. 

a) “Yoga significa união, pois ele une e integra o corpo...” 
b) “...apenas alongar todas as partes do corpo, mas também 

massagear...” 
c) “...a mente e nossas emoções para que sejamos capazes de 

agir de acordo com...”  
d) “...é que o processo de enrijecimento devido à inatividade...” 
e) “Não obstante, figura ainda hoje em todo o mundo como o 

mais antigo e holístico...”.  
 
5. Leia a afirmativa a seguir. 

“A prática regular do Yoga garante uma qualidade de vida muito 
melhor, livre dos efeitos nocivos da correria e da tensão do 
cotidiano.” 

O termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de 
sentido, pelos dos vocábulos a seguir. Marque a alternativa 
que NÃO substitui, corretamente, o termo sublinhado. 

a) assegura. 
b) oportuniza. 
c) proporciona. 
d) promete. 
e) viabiliza. 
 
6. “...relaxa os músculos e a mente... Os termos destacados 
têm a função sintática de 

a) sujeito composto. 
b) objeto direto. 
c) complemento nominal. 
d) objeto indireto. 
e) adjunto adnominal. 
 
7. “Yoga para o bem do cérebro!” Nesse contexto, a 
expressão destacada é 

a) adjetivo. 
b) advérbio. 
c) substantivo. 
d) conjunção. 
e) verbo. 
 
8. Sobre as funções da linguagem, associe a coluna B pela 
coluna A. 

COLUNA A   COLUNA B 

I. Referencial.  ( ) Estabelece o contato. 
II. Expressiva.  ( ) Centrada no receptor. 
III. Metalinguística.  ( ) Centrada no código. 
IV. Fática.  ( ) Centrada na mensagem. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) IV – II – III – I. 
b) II – I – III – IV. 
c) III – II – I – IV. 
d) II – IV – III – I. 
e) IV – I – II – III. 
 
9. Qual dos substantivos a seguir NÃO é masculino? 

a) Cajá. 
b) Champanha. 
c) Diabetes. 
d) Tapa. 
e) Alface. 
 
10. Marque a opção INCORRETA, em relação ao uso da 
vírgula. 

a) “Tirai do mundo a mulher, e a ambição desaparecerá de 
todas as almas generosas.” 

b) Psicólogos, sociólogos, antropólogos, foram chamados a 
opinar sobre o assunto. 

c) Comunicamos-lhes que, a partir dessa data, atenderemos 
em novo endereço. 

d) Todos em casa, estudam e trabalham. 
e) Amigos sinceros, já não os há.  
 
11. Considerando o uso ou não da crase, marque a opção 
CORRETA. 

a) Os guardas ficaram a distância. 
b) Esta revista é igual aquela que li. 
c) Nunca fui à festa alguma. 
d) Nunca fui à Brasília, nem à Goiânia. 
e) Joana gosta de andar à cavalo. 
 
12. Quanto à regência verbal, marque a opção CORRETA. 

a) Atender é transitivo direto. 
b) Compartilhar pode ser transitivo direto ou indireto. 
c) Custar é sempre transitivo indireto. 
d) Preferir é sempre transitivo direto. 
e) Pisar é transitivo direto e indireto. 

http://www.yogasite.com.br/yogasite/yoga.htm
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13. Marque a opção em que a oração destacada está 
corretamente classificada. 

a) Espero que você aprenda português. Subordinada 
substantiva subjetiva. 

b) Diz-se que Homero era cego. Subordinada substantiva 
objetiva direta. 

c) Estou tão exausto que mal posso ter-me em pé. Subordinada 
adverbial causal. 

d) Felipe julga que vale muito porque é rico. Coordenada 
sindética explicativa. 

e) A notícia de que o presidente renunciou não é verdadeira. 
Subordinada substantiva completiva nominal.  

 
14. Marque a opção CORRETA no que se refere ao emprego 
dos termos destacados. 

a) Você está aonde? 
b) Tomara que chova, se não estamos arruinados. 
c) Esse é o motivo porque o demiti. 
d) Você fez isso, por que?  
e) Você nada faz senão reclamar. 
 

15. Marque a opção que apresenta sujeito oracional. 

a) Cumpre trabalharmos bastante. 
b) Deixe-o sair. 
c) Roubaram minha carteira. 
d) Havia poucos ingressos à venda. 
e) Assalta-se muita gente em São Paulo. 
 
16. Em uma corrida, Carlos que é piloto desistiu da 
competição ao completar 2/5 do percurso total da prova, por 
problemas mecânicos no seu carro. Se Carlos tivesse corrido 
mais 36 km, teria cumprido a metade do percurso total. De 

quantos km é o percurso total dessa prova? 

a) 360. 
b) 100. 
c) 180. 
d) 300. 
e) 200. 
 
17. Em uma gincana, o prêmio de 21 cupons de desconto 
deve ser dividido proporcionalmente ao número de pontos 
recebidos pelos três primeiros colocados. Se os candidatos 
X, Y e Z conseguiram 72, 84 e 96 pontos, respectivamente, a 
quantidade de cupons de desconto que o primeiro colocado 
recebeu foi: 

a) 8. 
b) 10. 
c) 6. 
d) 14. 
e) 11. 
 
18. Existem duas mangueiras para encher um reservatório 
vazio. Se a primeira mangueira enche o tanque em 24 horas 
e a segunda encherá em 48 horas, se as duas mangueiras 
forem abertas ao mesmo tempo, em quantas horas o 
reservatório encherá? 

a) 16. 
b) 8. 
c) 20. 
d) 15. 
e) 12. 
 
19. Ao simplificar a expressão: 

10 –  
(3,2 – 1,4  x  1,2)

(0,4)²
 

Temos como resultado 

a) 1. 
b) -1. 
c) 0,5. 
d) -0,5. 
e) 0. 

20. Ana optou por um percurso 14% mais longo, ela acha 
que poderá ganhar tempo, por ter menos trânsito, poderá 
aumentar sua velocidade média em 20%. De quanto diminuirá 
o tempo de viagem? 

a) 2%. 
b) 5%. 
c) 7%. 
d) 9%. 
e) 11%. 
 
21. Sabe-se que para cada 5 DVDs de Filme de suspense, 
Felipe tem 2 DVDs de filme de comedia, quantos DVDs de 
filme de suspense Felipe tem se ele possui 22 DVDs de filme 
de comedia? 

a) 100. 
b) 55. 
c) 87. 
d) 50. 
e) 37. 

22. A reforma de uma casa será executada por 13 pedreiros, 
trabalhando durante 11 dias com jornada de trabalho de 6 
horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra, 3 pedreiros 
pediram demissão e a reforma da casa deverá ser concluída 
pelos pedreiros restantes no prazo estabelecido 
anteriormente. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho 
dos pedreiros restantes nos dias que faltam para a conclusão 
da reforma da casa no prazo previsto? 

a) 7 h e 48 min. 
b) 6 h e 48 min. 
c) 8 h e 48 min. 
d) 6 h e 30 min. 
e) 7 h e 30 min. 

23. Para descarregar 10 caminhões em 1h precisamos de 6 
empilhadeiras. Quantas empilhadeiras serão necessárias 
para descarregar os mesmos 10 caminhões, com cargas 
idênticas, em meia hora? 

a) 8. 
b) 10. 
c) 12. 
d) 14. 
e) 16. 

24. Em um sábado, dos 300 clientes atendidos em quatro 
caixas de um supermercado, sabe-se que o caixa 1 atendeu 
a 30%, o Caixa 2 não atendeu a 79%, o Caixa 3 não atendeu a 
75%. O número de clientes atendidos pelo Caixa 4 foi de: 

a) 72. 
b) 38. 
c) 55. 
d) 99. 
e) 24. 

25. Dona Antônia acabou de abrir uma loja e como ela não 
tem experiência, vendeu uma mercadoria por R$ 120,00, com 
um prejuízo de 20% sobre o custo. O preço de custo dessa 
mercadoria era? 

a) 100. 
b) 150. 
c) 160. 
d) 180. 
e) 200. 

26. Fabricio negociou com seu gerente do banco e sacou 
R$ 21.000,00 sob a condição de liquidar o débito ao fim de 3 
meses e ele irar pagar ao todo R$ 22.575,00. A que taxa de 
juro anual Fabricio negociou com seu gerente para obter 
esse capital? (Juros Simples) 

a) 3%. 
b) 12%.  
c) 30%. 
d) 33%. 
e) 9,5%. 
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27. Tiago que comprar um casaco o qual é vendido, à vista 
por R$ 150,00 ou em dois pagamentos de R$ 80,00 cada, o 
primeiro no ato da compra e o segundo, um mês após a 
compra. Se Tiago optar pelo pagamento parcelado, ele irar 
pagar juros mensais de taxa aproximadamente igual a: 

a) 5,55%. 
b) 14,29%. 
c) 18,88%. 
d) 4,49%. 
e) 8,15%. 
 
28. Comprei arame suficiente para fazer 54m de cerca. 
Quero fazer um cercado retangular com 180 m² de área. A 
diferença entre o lado maior e o lado menor do cercado, em 
metros, é igual a 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 6. 
e) 7. 
 
29. Frederico percebeu que muitos países adotam a 
unidade Fahrenheit de temperatura. Ao pesquisar na internet, 
ele viu que a conversão de uma temperatura na escala 
Celsius (tC) para a correspondente temperatura na escala 
Fahrenheit (tF) é dada pela expressão 

𝐭𝐂

5
 = 

𝐭𝐅 –  32

9
 

Assim, se hoje a temperatura é de tC = 30°C, a 
correspondente temperatura, em °F, será 

a) 86. 
b) 22. 
c) 110. 
d) 50. 
e) 77. 
 
30. Analise a afirmativa a seguir. 

Em um certo tempo, uma região de floresta sofreu um 
desmatamento de aproximadamente 15% de sua área. A área 
desmatada corresponde a 300 campos de futebol. A área que 
ainda está preservada é de, aproximadamente, _____ campos de 
futebol. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) 900 
b) 2.200 
c) 3.000 
d) 1.700 
e) 1.800 
 
31. De acordo com o Anuário do Ceará 2018-2019, analise 
as afirmações a seguir acerca do Município de Acaraú, 
assinalando (V) para as VERDADEIRAS e (F) para FALSAS. 

( ) Acaraú é uma palavra originária do Tupi e significa “Rio das 
garças”. 
( ) Localiza-se na microrregião de Sobral. 
( ) Possui clima tropical quente semiárido brando, com chuvas 
de janeiro a abril.  
( ) Tem seu relevo formado por planície litorânea e tabuleiros 
pré-litorâneos. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – V. 
e) V – V – V – V. 
 

 

Leia as estrofes do Hino do Município de Acaraú e responda 
as questões 32 e 33. 

Do Ceará nas extremas do norte, 
Junto ao mar, onde um dia nasceu, 

Acaraú evolui, sempre forte, 
Neste solo que Deus escolheu. 

(Estribilho) 
Acaraú, terra bendita, 

Campo de afã, berço gentil! 
Acaraú, em ti palpita 

O coração do meu Brasil! 

32. A letra do Hino é de autoria de 

a) Manoel Nicodemos Araújo. 
b) Maria Cordeiro de Araújo. 
c) Maria Florentino Oliveira. 
d) João Alves da Silva. 
e) Maria Lourdes Oliveira. 
 
33. A música do Hino é de autoria de 

a) Maria Cordeiro de Araújo. 
b) Manoel Nicodemos Araújo. 
c) Manoel Nicolas de Araújo. 
d) Maria Florentino Oliveira. 
e) Augusto Alves dos Santos. 
 

34. A Lei Municipal 1.517/2014, de 05 de fevereiro de 2014 
dispõe sobre os símbolos oficiais de Acaraú. De acordo com 
a Lei NÃO é correto afirmar que 

a) o brasão do Município de Acaraú é composto por um escudo 
escolonado. 

b) não é obrigatório o uso do brasão nas escolas públicas 
municipais. 

c) a Bandeira pode ser usada em todas as manifestações do 
sentimento acarauense, sendo conduzida em formaturas, 
desfiles ou mesmo individualmente. 

d) hasteia-se a bandeira do Município de Acaraú, 
obrigatoriamenmte, nos dias de festa, ou de luto municipal, 
em todas as repartições públicas e escolas municipais.  

e) em nenhuma hipótese é permitida em solenidade de caráter 
oficial a alteração nos símbolos do município de Acaraú ou 
na sua apresentação. 

 
35. sobre o município de Acaraú analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Conforme registro do IBGE a área da unidade territorial do 
Município é de aproximadamente 845,468 km². 

II. O Dia do Município é 31 de julho. 
III. O Censo de 2010 registra uma população de mais de 65.000 

habitantes no Município. 
IV. Quem nasce em Acaraú é acarauense. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – II – IV. 
c) III – IV. 
d) II – III – IV. 
e) I – II – III – IV. 
 
36. Gestos e atitudes como um olhar, um sorriso, uma 
postura corporal e um aperto de mão constituem formas 

a) de interação virtual.  
b) de não interação. 
c) verbais de interação. 
d) não verbais de interação.  
e) não usuais de interação. 
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37. Uma das ações mais comentadas do atual Governo 
nesse início de ano, foi a isenção de visto de turista de alguns 
países para o Brasil. Marque a opção que indica o nome dos 
países que ficaram insetos. 

a) EUA, Japão, Austrália e Canadá. 
b) EUA, Japão e Canadá. 
c) EUA, Japão, Israel e Canadá. 
d) Israel, Japão, Austrália e Canadá 
e) EUA, Canadá e Austrália. 
 
38. O aquecimento global é o processo de aumento da 
temperatura média do Planeta, causado pelas emissões 
massivas de gases que intensificam o efeito estufa, 
caracterizando-se como um fenômeno climático de larga 
extensão. Sobre o referido tema marque (V) para as 

afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) Além do aumento da temperatura média do Planeta, o 
IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) alerta 
para o aumento de tempestades, como furacões e ciclones, que, 
por sua vez, terão mais força, além da previsão para a expansão 
das áreas de secas ao redor do mundo. 
( ) O Protocolo da Califórnia é um tratado complementar à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, definindo metas de redução da emissão de gases 
causadores do efeito estufa para os países desenvolvidos. De 
acordo com o Protocolo, as nações comprometem-se a reduzir a 
emissão de gases causadores do efeito estufa em 5,2%, 
comparando-se com os níveis de 1990. 
( ) O dióxido de carbono, produzido pela decomposição da 
matéria orgânica, encontrado, geralmente, em aterros sanitários 
e lixões, também resultante da criação de gado e cultivo de arroz, 
apresenta poder de aquecimento global 21 vezes maior que o gás 
metano (CH4). 
( )O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos 
mecanismos de flexibilização criados para auxiliar o processo de 
redução de emissões de gases do efeito estufa ou de captura de 
carbono por parte dos países industrializados. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) V – V – V – V. 
e) F – V – F – V. 
 
39. Segundo dados do Ministério da Integração Nacional, o 
Ceará, em 2018, apresentava 94 cidades em crise hídrica. 
Além disso, a Agência Nacional de Águas (ANA) apresentou 
dados preocupantes no Fórum Mundial da Água que revelam 
o menor volume histórico de água nos reservatórios da 
Região Nordeste. O nível do volume atingiu a marca de 13%, 
sendo a pior situação a do Ceará nos últimos anos. Sobre a 
crise hídrica no Estado do Ceará, marque a opção 

INCORRETA. 

a) O Ceará é um estado com baixa disponibilidade hídrica, 
devido à combinação de uma série de fatores, sobretudo 
baixos índices de precipitação, altas taxas de evaporação, 
irregularidade do regime de precipitação. 

b) O problema da água no Ceará não se encerra em pouca 
quantidade de água nas secas; há também a poluição que 
degrada a qualidade da água, notadamente em anos secos 
onde eutrofização e salinidade comprometem os mananciais. 

c) Em casos de escassez hídrica, como os verificados nos 
últimos anos no Estado do Ceará, deve-se priorizar o 
abastecimento industrial e o agronegócio animal. 

d) O reúso de esgotos na produção agrícola para o Interior e a 
dessalinização para Fortaleza e sua Região Metropolitana 
são saídas, a médio prazo, para garantirem o abastecimento, 
o funcionamento da indústria e a produção no campo em 
condições de escassez. 

e) Ceará, juntamente Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte serão os Estados do Nordeste brasileiro, localizados 
na região semiárida, beneficiados com o projeto de 
transposição do Rio São Francisco.  

40. Sobre recentes informações e políticas relacionadas às 
questões ambientais, considere as afirmativas a seguir, e 
assinale a alternativa CORRETA. 

I. No Fórum Econômico Mundial, acontecido em janeiro de 
2019, em Davos, na Suíça, o Presidente Jair Bolsonaro 
anunciou a saída do Brasil do Acordo de Paris, contrariando 
as expectativas das agências ambientais internacionais que 
acreditavam na permanência do País. 

II. Uma decisão marcante tomada pelo recém-empossado 
Presidente, Jair Bolsonaro, em seus primeiros dias de 
governo foi a realização da fusão do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) com o Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 

III. O desmatamento na Amazônia subiu mais de 400% em 
novembro de 2018, apresentando um aumento bastante 
acelerado na taxa de desmatamento, se comparado ao 
mesmo período de 2017. O Estado do Pará contribuiu com a 
maior parcela dos alertas de desmatamento na Amazônia. 

IV. Por lei, todos os lixões do Brasil deveriam ter sido fechados 
até 2014, porém o Brasil possui quase 3 mil lixões 
funcionando em 1.600 cidades. A contaminação do solo e 
das águas subterrâneas estão entre os principais impactos 
gerados pelos lixões. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III. 
b) II – III – IV. 
c) I – II – III – IV. 
d) III – IV. 
e) I – IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. O Serviço Social constitui uma profissão que atua na 
viabilização de direitos da população através das políticas 
sociais. A operacionalização da prática profissional, com uso 
de instrumentos e técnicas, está completamente vinculada 
às seguintes dimensões:  

a) Teoria; Prática e Mediação. 
b) Técnico-política; Ético-metodológica e Teórica-operativa. 
c) Compromisso ético-político; Fazer profissional e dialética. 
d) Teórico-metodológica; Técnico-operativa e Ético-política. 
e) Ética; Política e Plural.  
 

42. A Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8.662/93 – 
dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providências. Analise as afirmativas a seguir acerca 
daqueles que que podem exercer a profissão de Assistente 
Social, e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS.  

( ) Os possuidores de diploma em curso de graduação em 
Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento de ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão competente. 
( ) Os possuidores de diploma de curso superior em Serviço 
Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, 
conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que 
devidamente revalidado e registrado em órgão competente no 
Brasil. 
( ) Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação 
com Funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no 
art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 
1953. 
( ) Os estudantes do curso de graduação em Serviço Social, 
sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo de seus 
direitos profissionais. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – F – F.  
b) V – F – V – V.  
c) V – F – F – V.  
d) V – V – V – V.  
e) V – V – V – F.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_flexibiliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
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43. Leia a afirmativa a seguir.  

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social 
surge como parte de um movimento social mais amplo, de bases 
confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária 
e social do laicato, para uma presença mais ativa da Igreja 
Católica, no início da década de 30. Para a Igreja, antes de ser 
questão econômica-política, era questão moral e religiosa. A 
Igreja encara a questão social segundo os preceitos 
estabelecidos especialmente nas encíclicas papais: 
_________________ e _________________. 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas.  

a) Arcanum Divinae de Leão XII, 10/02/1890 / Laborem 
Exercens, de João Paulo II, 14/09/1891. 

b) Rerum Novarum de Leão XIII, 15/05/1891 / Quadragesimo 
Anno de Pio XI 15/05/1931.  

c) Rerum Ecclesiae de Pio XI 28/02/1926 / Laborem Exercens, 
de João Paulo II 14/09/1891. 

d) Arcanum Divinae de Leão XIII, 10/02/1890 / Quadragésimo 
Anno de Pio XII 15/05/1931.  

e) Rerum Novarum de Leão XII, 15/05/1891 / Quemadmodum, 
de Pio XII, 06/01/1946. 

 
44. Numere a coluna B pela coluna A, identificando 
corretamente os princípios, os objetivos e as diretrizes da Lei 
Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742 de 7 de setembro 
de 1993. 

COLUNA A 

I. Princípios.  
II. Objetivos.  
III. Diretrizes. 

COLUNA B 

( ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
( ) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
Política de Assistência Social em cada esfera de governo. 
( ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
( ) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos, ampliando o acesso a bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais. 
( ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
( ) Participação da população por meio de organizações 
representativas. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) III – I – I – III – II – II.  
b) I – III – I – II – I – III.  
c) II – I – III – II – I – II. 
d) III – I – III – II – I – III.  
e) I – III – I – II – III – I.  
 

45. Numere a coluna B pela coluna A, identificando os 
eventos que configuram a história da profissão, de Serviço 
Social no Brasil em cada período de tempo.  

COLUNA A 

I. Duas primeiras décadas do Século XX.  
II. Década de 30.  
III. Década de 40.  
IV. Final da década de 50 e início da década de 60.  
V. Pós-64. 

COLUNA B 

( ) É fundado o Centro de Estudos e Ação Social, entidade 
feminina, que toma a iniciativa de criar a primeira Escola de 
Serviço Social em São Paulo.  

( ) Grandes mobilizações da classe operária fazem com que 
o debate sobre a questão social atravesse toda a sociedade 
obrigando o Estado, as frações dominantes e a Igreja a se 
posicionarem diante dela.  
( ) Aparece, de forma mais destacada a atualização da 
herança conservadora manifestando-se em mudanças no 
discurso, nos métodos de ação e no projeto de prática 
profissional. Traduz-se numa modernização da instituição Serviço 
Social.  
( ) Incorpora a noção de comunidade como projeto norteador 
da ação profissional e o princípio da solidariedade como base 
ordenadora das relações sociais. Alia a este universo teórico, a 
filosofia humanista cristã.  
( ) Fazem-se ouvir as primeiras manifestações no meio 
profissional, de posições que questionam o status quo e 
contestam a prática institucional vigente.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) II – I – V – III – IV.  
b) III – I – II – IV – V.  
c) II – I – IV – III – V.  
d) IV – II – III – I – V.  
e) I – II – V – IV – III.  
 
46. Na História da Política Social, verifica-se que o Estado 
capitalista passa a assumir e a realizar ações sociais de 
forma mais ampla, planejada, sistematizada e com caráter de 
obrigatoriedade. Nasce, portanto, um Estado capitalista do 
tipo regulador, o qual fora chamado de Estado de Bem-Estar 
(Welfare State) ou Estado Social. Sobre este Estado de Bem-
Estar Social, assinale a assertiva INCORRETA. 

a) A Alemanha teve a sua primeira intervenção do Estado nas 
relações de trabalho industrial, por meio do sistema 
previdenciário de Otto von Bismarck entre 1883 e 1889. 

b) A grande depressão econômica de 1929, com grandes 
efeitos inflacionários, resultando num aumento do 
desemprego, provocou em todo o mundo ocidental tensões 
sociais agudas que exigiram do Estado capitalista regulação 
estratégica. 

c) A Grã-Bretanha foi o último país a conceber uma legislação 
fabril. Adotou um sistema de seguro social quando todos os 
demais países industrializados já faziam intervenção social 
através de políticas públicas compensatórias para os riscos 
sofridos pelos trabalhadores da indústria.  

d) O Estado teve, como suporte teórico e político a doutrina de 
John Maynard Keynes – o  keynesianismo – forma mais 
durável e prestigiada de regulação da atividade econômica 
do sistema capitalista. 

e) Divergia da teoria econômica clássica, defensora da auto-
regulação do mercado. Estimulava a criação de medidas 
macroeconômicas, que incluíam o controle dos preços; a 
emissão de moedas; a distribuição de renda; o investimento 
público e o combate à pobreza. 

 
47. Como resposta do capital à sua crise estrutural, várias 
mutações ocorreram, transformando o próprio processo 
produtivo e repercutindo nas relações de trabalho. A forma 
flexibilizada de acumulação capitalista, em seus traços mais 
gerais denominada toyotismo (via particular de consolidação 
do Capitalismo do Japão pós-45), teve grandes 
consequências no mundo do trabalho, entre elas o (a) 

a) diminuição do trabalho feminino que não tem sido absorvido 
no universo do trabalho. 

b) aumento crescente do proletariado fabril estável que se 
desenvolveu na vigência do binômio taylorismo/fordismo. 

c) incremento dos assalariados médios e de serviços, ainda que 
o setor de serviços presencie também níveis de desemprego 
acentuado. 

d) inclusão de jovens e idosos no mercado de trabalho dos 
países centrais. 

e) inexistência daquilo que Marx denominou de “trabalho social 
combinado” em que trabalhadores de diversas partes do 
mundo participam do processo de produção e de serviços.  
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48. Numere a coluna B pela coluna A, fazendo a 
correspondência entre o termo e o seu conceito. 

COLUNA A 

I. Estudo Social. 
II. Relatório Social. 
III. Laudo Social. 
IV. Perícia Social. 
V. Parecer Social. 

COLUNA B 

( ) Registra, por escrito e de maneira fundamentada, os 
estudos e as conclusões da perícia. 
( ) Via de regra deve apresentar o objeto de estudo, os 
sujeitos envolvidos e a finalidade à qual se destina, os 
procedimentos utilizados, um breve histórico, desenvolvimento e 
análise da situação. 
( ) Trata-se de manifestação e exposição sucinta, enfocando-
se a situação social analisada, os objetivos do trabalho solicitado, 
e a análise da situação. Pode ser emitido enquanto parte final ou 
conclusão de um laudo.  
( ) É um processo metodológico específico do Serviço Social, 
que tem por finalidade conhecer, com profundidade, e de forma 
crítica, uma determinada situação ou expressão da questão 
social. 
( ) É traduzida como “vistoria” ou exame de caráter técnico e 
especializado. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – IV – III – II – I. 
b) III – II – V – I – IV. 
c) II – IV – I – V – III. 
d) IV – II – III – I – V. 
e) I – V – IV – III – II. 
 

49. Leia a afirmativa a seguir.  

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e 
à ____________. A Seguridade Social será financiada por toda 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da 
Constituição Federal e da Lei 8.212/91, mediante recursos 
provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de _____________.  

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) assistência social / contribuições sociais 
b) educação / outras receitas 
c) assistência social / emolumentos 
d) educação / contribuições sociais 
e) habitação / outras fontes da Seguridade Social 
 

50. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus 
beneficiários meios indispensáveis de manutenção por 
motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou 
morte daqueles de quem dependiam economicamente. A 
organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes: 

a) diversidade de participação nos planos previdenciários, 
mediante contribuição. 

b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário 
de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, 
acima de um salário mínimo e meio. 

c) cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de 
contribuição sem correção monetária. 

d) preservação do valor real dos benefícios. 
e) previdência complementar obrigatória, custeada por 

contribuição adicional. 
 

51. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
há modalidades de colocação da criança e do adolescente 
em família substituta. Acerca destas modalidades, numere a 
coluna B pela coluna A, fazendo a correspondência entre o 
termo e o seu conceito. 

COLUNA A 

I. Guarda. 
II. Tutela. 
III. Adoção. 

COLUNA B 

( ) Seu deferimento pressupõe a prévia decretação da perda 
ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o 
dever de guarda. 
( ) Atribui a condição de filho com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo 
com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
( ) Obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor 
o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
( ) 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. 
( ) Confere à criança ou adolescente a condição de 
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) II – I – III – II – III. 
b) I – II – I – III – I. 
c) III – II – III – I – II. 
d) I – III – II – III – II. 
e) II – III – I – III – I. 
 

52. Em relação à assistência à saúde prevista no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, analise as 
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS.  

( ) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e 
do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, 
garantido o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
( ) A criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado. 
( ) Incumbe ao poder público fornecer, com pequeno custo, 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 
( ) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, 
de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de 
criança ou adolescente. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – F.  
b) V – V – V – V.  
c) V – V – F – V.  
d) F – V – F – V.  
e) V – V – F – F.  
 
53. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar 
os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva 
na sociedade. Considerando o que dispõe a Política Nacional 
do Idoso, assinale a afirmativa CORRETA. 

a) Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
maior de sessenta e cinco anos de idade. 

b) A concessão do Benefício de Prestação Continuada aos 
idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 
possuam meios para sua subsistência, nem de tê-la provida 
por sua família, depende de interdição judicial do idoso. 

c) A sociedade possui a total responsabilidade pela defesa do 
bem-estar e dos direitos do idoso. 
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d) É assegurado ao idoso, o direito de dispor de seus bens, 
proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de 
incapacidade judicialmente comprovada. 

e) O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a 
idoso será computado no cálculo da renda mensal bruta 
familiar, para fins de concessão do Benefício de Prestação 
Continuada a outro idoso da mesma família. 

 
54. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, prevê a 
fiscalização das entidades governamentais e não-
governamentais de atendimento ao idoso. De acordo com o 
referido Estatuto, é CORRETO afirmar que esta 
responsabilidade pertence aos seguintes 
órgãos/instituições: 

a) Conselho do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e 
outros previstos em lei. 

b) Conselho do Idoso, Defensoria Pública, Ministério Público e 
outros previstos em lei. 

c) Ministério Público, Procuradoria do Idoso, e Conselho 
Municipal do Idoso. 

d) Ministério Público, Secretaria Municipal dos Direitos 
Humanos e Conselho Municipal do Idoso. 

e) Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Estadual do 
Idoso e outros previstos em lei. 

 
55. Leia a afirmativa a seguir.  

Por meio da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, é instituída a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa ___________, destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua ________ e ________. 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas.  

a) deficiente / integração / reabilitação 
b) com deficiência / inclusão social / cidadania 
c) deficiente / integração / participação social 
d) com deficiência / reabilitação / integração social 
e) portadora de necessidades especiais / inclusão social / 

cidadania 
 

56. Quanto ao que preceitua o Código de Ética Profissional 
sobre o sigilo profissional, é CORRETO afirmar que 

a) a quebra do sigilo profissional é inadmissível.  
b) constitui dever do/a assistente social manter o sigilo 

profissional.  
c) em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas 

informações dentro dos limites do estritamente necessário. 
d) o sigilo protegerá o assistente social, em tudo em que ele 

tome conhecimento, como decorrência do exercício da 
atividade profissional.  

e) a quebra do sigilo só é admissível quando se tratar de 
situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato 
delituoso, trazer prejuízos aos interesses da instituição 
empregadora. 
 

57. Analise a seguir as características da educação em 
saúde. 

I. A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e 
práticas orientados para a prevenção de doenças e 
promoção da saúde. 

II. Trata-se de um recurso por meio do qual o conhecimento, 
cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado 
pelos profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das 
pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes 
do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção 
de novos hábitos e condutas de saúde. 

III. Destaque para a atenção básica como espaço privilegiado 
de práticas educativas em saúde: maior proximidade com a 
população e ênfase nas ações preventivas e promocionais. 

IV. No âmbito do Programa de Saúde da Família – PSF – a 
educação em saúde figura como uma prática prevista e 
atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de 
saúde da família. 

V. Ao nível da atenção preventiva, o Programa de Saúde da 
Família – PSF – prevê o desenvolvimento de práticas de 
educação em saúde voltadas para a melhoria do autocuidado 
dos indivíduos. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) II – III – IV. 
c) I – II – III – V. 
d) I – III – IV. 
e) I – II – III – IV – V. 
 

58. O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se no 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. Está incluído (a) no campo de atuação do 
Sistema Único da Saúde (SUS) o(a) 

a) incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

b) comercialização da produção de sangue e seus derivados. 
c) inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 

animal. 
d) produção e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos. 
e) controle do meio ambiente e das intempéries ambientais.  
 
59. O processo de articulação entre os gestores, nos 
diferentes níveis do Sistema Único de Saúde, conforme a 
NOB-SUS/1996, ocorre, preferencialmente, em dois 
colegiados de negociação: a Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à composição 
destes colegiados. A Comissão Intergestores 

a) Bipartite (CIB) é composta, de forma não paritária, por 
representantes do Governo e dos Conselhos de Saúde dos 
Municípios. 

b) Tripartite (CIT) é composta, de forma não paritária, por 
representação do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 

c) Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por 
representação do Ministério da Saúde e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde ou órgão 
equivalente. 

d) Tripartite (CIT) é composta, paritariamente, por 
representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saúde. 

e) Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por 
representação da Secretaria Estadual de Saúde e do 
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde ou 
órgão equivalente. 

 
60. A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
concebendo o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde 
enquanto espaços de participação política. Sobre o Conselho 
de Saúde e a Conferência de Saúde é INCORRETO afirmar 
que o(a)(as) 

a) Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

b) representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas 
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
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c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 

d) Conferência de Saúde se reunirá a cada dois anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por ela 
mesma ou pelo Conselho de Saúde. 

e) Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de funcionamento definidas em 
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 


