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PROVA – ASSISTENTE SOCIAL

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3. 
"No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A
inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso
escutar para que a inteligência desabroche”. (Rubem Alves)

Questão 01
No excerto: “É dos sonhos que nasce a inteligência.”, a figura de linguagem usada pelo autor é uma:
A) Metonímia
B) Prosopopéia
C) Sinestesia
D) Hipérbole

Questão 02
No  recorte:  “No  silêncio  das  crianças  há  UM  PROGRAMA DE  VIDA [..]”,  o  termo  destacado,  em
maiúsculo, é classificado como:
A) sujeito
B) predicado
C) objeto
D) adjunto

Questão 03
No trecho:  “É  preciso  escutar  PARA QUE a  inteligência  desabroche.”,  a  conjunção  destacada,  em
maiúsculo, introduz uma oração que expressa:
A) causalidade
B) concessão
C) consequência
D) finalidade

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral:
A) Nenhum ser vivo foi desprezado.
B) Nem um estudante deixou de ler o livro.
C) Um dia desses passo aí.
D) O resultado da polêmica conheceremos num outro momento qualquer. 

Questão 05
Assinale a resposta que apresenta objeto indireto:
A) A resposta foi favorável à defesa.
B) As mães guardam segredos das avós.
C) Sim, obedeço a meus pais.
D) Saímos cedo demais.

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta não apresenta verbo de ligação:
A) Ela apareceu acelerando.
B) Andamos meio desligados. 
C) Por horas permanecemos aflitos.
D) Continuaremos fiéis até morte.

Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Vou à terra dos meus antepassados.
B) Aportei meu barquinho à terra, depois que a pandemia passou.
C) Todo cidadão tem amor à terra na qual nasceu. 
D) As gaivotas dão voos rasantes à terra.



Questão 08
Assinale a resposta cujas palavras estão, todas, escritas corretamente:
A) entertimento, inresposável, rúbrica 
B) aerioporto, cabelerero, eletrecista
C) sombrancelha, freiada, bandeija
D) entretenimento, irresponsável, rubrica

Questão 09
Selecione a resposta em que todas as palavras são homófonas:
A) jogo/jogo, colher/colher, acordo/acordo
B) seja/seje, menos/menas, comprimento/cumprimento
C) xeque/cheque, conserto/concerto, estrato/extrato
D) bom/mau, bem/mal, sem/cem

Questão 10
Assinale a assertiva onde o uso do verbo “haver”, não corresponde a norma culta:
A) Haverá alterações no calendário escolar.
B) Haverão alterações no calendário escolar.
C) Havia sinais de fumaça no céu.
D) Há muitos candidatos à vaga.

Matemática

Questão 11
A área de um paralelogramo com 9dm de base e 5dm de altura é:
A) 28dm²
B) 38dm
C) 45dm²
D) 50dm

Questão 12
Considerando o conjunto dos múltiplos de 5, podemos concluir que:
A) O número 15 não faz parte desse conjunto
B) O zero não faz parte de nenhum conjunto numérico
C) O conjunto dos múltiplos de 5 podem ser representados como: M ( 5 ) = {0, 5, 10, 15,….}
D) Os quatro primeiros múltiplos de 5 são: 5, 11, 15, 20

Questão 13
Efetuando (2x + 4).(3x + 5), obtém-se:
A) 6x² + 22x + 20
B) 6x + 22 + 20
C) 6x² + 2x + 15
D) x² + 2x + 20

Questão 14
Em  uma  fábrica  têxtil,  12  costureiras  fazem  480  máscaras  em  4  dias.  Quantas  costureiras  são
necessárias para que sejam feitas 1080 máscaras em 12 dias? 
A) 3 costureiras
B) 6 costureiras
C) 9 costureiras
D) 15 costureiras

Questão 15
Qual o número fracionário que multiplicado por 2/5 dá como resultado 1 é?
A) 2/5
B) 5/2
C) 1/2
D) 1/5



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro deste ano, matou  um dos homens mais
poderosos do Irã, o general:
a) Qassem Soleimani.
b) Sayyid Ali Khamenei
c) Ataollah Salehi
d) Samuel B. Roberts

Questão 17
Incêndios na ______________________, são comuns, fazem parte da ecologia local, mas em setembro
de 2019, a combinação de secas e o calor recorde, tornaram os incêndios na temporada de fogo mais
longa registrada pelo país. A alternativa que completa a lacuna acima é:
a) Estados Unidos.
b) Inglaterra.
c) Autrália.
d) Rússia.

Questão 18
Harry e Meghan anunciaram que querem "recuar" de seus papéis como "membros seniores" da família
real  e "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".  Esse trecho foi  retirado de uma
notícia de jornal virtual, e diz respeito a decisão do príncipe de que país?
a) China.
b) Japão
c) Reino Unido.
d) Rússia.

Questão 19
Em janeiro de 2020 completou-se 1 ano da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da
Vale, em Minas Gerais, conhecida como tragédia de:
a) De Belo Horizonte.
b) De Suzano.
c) De Niterói.
d) De Brumadinho.

Questão 20
Qual o ex-jogador de basquete norte-americano que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de
Calabasas, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, em janeiro deste ano, noticiado por toda mídia
internacional, causando comoção no esporte. 
a) Kobe Bryant.
b) Bob Cousy.
c) Kevin Durant.
d) Stephen Curry.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A seguridade social ou segurança social consiste num conjunto de políticas sociais cujo fim é amparar e
assistir o cidadão e a sua família em situações como a velhice, a doença e o desemprego. Desta forma,
pode-se afirmar que formam a base da seguridade social:
a) família, sociedade e pessoas de baixa renda;
b) saúde, previdência e assistência;
c) cidadão, família e sociedade
d) saúde, trabalho e sociedade



Questão 22
O artigo.  20 da Lei 8742 define o BPC como garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de
prover  a  própria  manutenção  nem  de  tê-la  provida  por  sua  família.  O  órgão  responsável  pelo
recebimento do requerimento e reconhecimento do direito é:
a) Centro de Referência da Assistência Social 
b) Agência do Instituto Municipal de Assistência Social
c) Agência do Instituto Nacional de Seguro Social
d) Instituto Nacional de Previdência Social

Questão 23
A Assistência Social é uma politica pública, um direito de todo cidadão que dela necessitar. Ela está
organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo  objetivo é garantir a proteção
social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos para enfrentamento das
dificuldades.  Nesta  concepção  o  SUAS  organiza  as  ações  da  assistência  social  em  dois  tipos  de
proteção social. Assinale a alternativa que define esses tipos: 
a) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;
b) Proteção Social Básica e Proteção Social de Benefícios Sociais;
c) Proteção Social Especial e Proteção Social de Abandono
d) Proteção Social Assistencial e Proteção Social Trabalhista

Questão 24
O artigo 226 da Constituição da Republica Federativa do Brasil traz o reconhecimento da importância da
família no contexto social, sendo reafirmado nas normas de assistência social, Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Neste contexto, de acordo com o
artigo 25 do ECA, é nomeada como família natural a formada por:
a) pai, mãe e seus descendentes;
b) base nuclear com parentes diretos como pais, irmãos, tios. Avós e primos
c) aqueles que não possuem laços consanguíneos residindo na mesma casa
d) pai, irmãos e primos residindo na mesma casa.

Questão 25
De acordo com a Lei 10.741/2003 que instituiu o Estatuto do Idoso, a garantia de prioridade ao idoso
compreende:
a) atendimento preferencial na convocação de concursos públicos;
b) atendimento preferencial em processos de licitação pública;
c) atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores 
de serviços à população;
d) todas as alternativas estão corretas

Questão 26
Dentre os preceitos do Código de Ética da Assistência Social são deveres do assistente social:
a) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
b) fomentar, no exercício da Profissão, práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos;
c) desempenhar suas atividades profissionais, com ineficiência e responsabilidade, inobservando a 
legislação em vigor;
d) acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes do Código de ética

Questão 27
Em conformidade com os ditames da Lei Complementar 07/2002, a demissão aplicada aos servidores
públicos empossados por concurso público, emprego público ou cargos comissionados será aplicada no
seguinte caso:
a) Inassiduidade habitual
b) probidade administrativa
c) aplicação regular de recursos públicos
d) ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato



Questão 28
Dentre as atribuições da categoria funcional de assistente social estampada pela Lei Complementar nº
228/2015, figura:
a) selecionar, auxiliar nos processos de aquisição e registrar livros, folhetos, periódicos, mapas, 
microfilmes e documentos especiais;
b)  verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos, no que concerne à permissão e 
ao cumprimento das normas de Posturas Municipais;
c) prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde;
d)  Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação
do Serviço Social com participação dos demais órgãos do Município.

Questão 29
Dentre as licenças concedidas ao servidor, dispostas no estatuto do servidor público, pode-se citar:
a) para participar da diretoria em entidade de classe
b) para participar de viagens internacionais
c) para participar de comissão permanente
d) para participar de curso de aperfeiçoamento profissional.

Questão 30
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se adolescente, pessoas com idade:
a) entre doze e dezesseis anos;
b) entre doze e dezoito anos 
c) entre catorze e dezesseis anos
d) entre dezesseis e dezoito anos


