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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Futuro do pretérito do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 
finais de semana.  

b) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
c) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 

encarregada de corrigir as redações.   
d) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 

requer muita atenção às regras gramaticais. 
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III e IV estão incorretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) As assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 
mesma classe gramatical. 

b) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

c) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
d) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 

substantivos. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) A assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Relativo e possessivo. 
b) Demonstrativo e pessoal. 
c) Pessoal e relativo. 
d) Demonstrativo e indefinido. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Conclusão; causa; explicação. 
b) Consequência; condição; causa. 
c) Condição; concessão; conclusão. 
d) Explicação; condição; finalidade. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Paronímia. 
b) Antonímia. 
c) Sinonímia. 
d) Homonímia.  

 
11. Sobre a prática interdisciplinar no trabalho da 

Assistência Social, verifique as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. A prática interdisciplinar pressupõe a 
desconstrução, uma ruptura com o tradicional e 
com o cotidiano tarefeiro.  

II. A prática interdisciplinar depende da existência 
prévia de pessoas formadas em disciplinas bem 
definidas, que em determinados momentos buscam 
conhecimentos e estabelecem formas de 
cooperação com pessoas de outras áreas.  

III. A interdisciplinaridade irá abolir as diferenças e os 
abismos de comunicação que existem entre as 
diversas tradições de trabalho. 

IV. Buscar a prática interdisciplinar no trabalho significa 
que todos os profissionais precisam saber tudo. 

a) Apenas as assertivas III e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II são corretas.  
c) Apenas a assertiva III é correta. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 

 

12. Sobre o terceiro setor, assinale a alternativa correta. 

a) O terceiro setor corresponde à livre iniciativa, que 
gira em torno dos lucros. Popularmente esse setor 
também é chamado como “mercado”. Ele é 
constituído por empresas privadas, que competem 
entre si e trabalham visando o próprio lucro, que é 
obtido por meio de atividades econômicas, o que 
pode ser a comercialização tanto de produtos, 
quanto de serviços. 

b) O terceiro setor, também conhecido como setor 
público, pode ser identificado como o Estado, isto é: 
as prefeituras municipais, os governos dos estados 
e o presidente da república, ou seja, todos os 
governantes, eleitos de acordo com o voto da 
população, que representam os brasileiros e agem 
em prol dos interesses públicos. 

c) O terceiro setor é composto por Organizações Não 
Governamentais (ONG’s), instituições religiosas, 
entidades beneficentes, que representam a 
sociedade civil organizada com a participação de 
voluntários para atender aos interesses públicos em 
diferentes segmentos, como na educação, saúde, 
esporte, lazer e outros. 

d) O terceiro setor envolve as atividades intelectuais, 
tais como geração e troca de informação, educação, 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias da 
informação e da comunicação e a alta tecnologia em 
geral, ou seja, atividades da chamada era pós-
industrial. 

 
13. Sobre os movimentos sociais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) A atuação junto aos movimentos sociais é uma 
competência profissional expressa na Lei de 
regulamentação da profissão.  

b) O projeto ético-político que norteia a atuação 
profissional do assistente social pode representar 
uma força auxiliar à repressão e criminalização dos 
movimentos sociais. 

c) É reconhecida a capacidade do/a assistente social 
de prestar assessoria e apoio aos movimentos 
sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos 
e sociais da coletividade.  

d) É um direito do/a assistente social, posto em seu 
código de ética, apoiar e/ou participar dos 
movimentos sociais e organizações populares.  

 
14. São princípios fundamentais do código de ética do 

assistente social, EXCETO: 

a) Defesa intransigente dos direitos humanos, do 
arbítrio e do autoritarismo. 

b) Defesa do aprofundamento da democracia, 
enquanto socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida. 

c) Reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 

d) Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência 
profissional. 
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15. Sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), verifique as assertivas e assinale a 
INCORRETA.  

a) Consiste no trabalho social com famílias, de caráter 
continuado, com a finalidade de fortalecer 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.  

b) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições das famílias e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, por meio de 
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

c) As ações do PAIF devem possuir caráter 
terapêutico. 

d) 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.  

 
16. Quanto à Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, verifique as assertivas e assinale a 
correta. 

I. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF) é um Serviço da Proteção Social 
Básica. 

II. O Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias é 
um Serviço da Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 

III. O Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) é um 
Serviço da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. 

IV. O Serviço de Acolhimento Institucional é um 
Serviço da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
17. Sobre o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

para Pessoas com Deficiência e Idosas, verifique as 
assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) A forma de acesso ao serviço ocorre apenas por 
determinação do Poder Judiciário. 

b) Desenvolve ações extensivas aos familiares, de 
apoio, informação, orientação e encaminhamento, 
com foco na qualidade de vida, exercício da 
cidadania e inclusão na vida social, sempre 
ressaltando o caráter preventivo do serviço. 

c) Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de 
mecanismos para a inclusão social, a equiparação 
de oportunidades e a participação e o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas com 
deficiência e pessoas idosas. 

d) Esse serviço tem por finalidade a prevenção de 
agravos que possam provocar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários.  

 
 
 

18. Sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, verifique as 
assertivas e assinale a correta. 

a) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), uma vez que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

b) Um dos objetivos do SUS consiste na assistência às 
pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, desde que 
possuam vínculo trabalhista formal, segundo 
determina o Ministério do Trabalho. 

c) Segundo a Lei Orgânica da Saúde, estão incluídas 
no campo de atuação do SUS a execução de ações 
de vigilância sanitária, epidemiológica e vigilância do 
peso. 

d) O 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, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
19. Verifique as assertivas abaixo e assinale a correta. 

a) A Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995 dispõe 
sobre o Código de Ética do Assistente Social. 

b) A Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 aborda o 
Estatuto do Idoso. 

c) A Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993 trata da 
Lei Orgânica da Assistência Social. 

d) A Lei n. 10.741 de 1º de outubro de 2003 dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
20. Sobre as políticas públicas de assistência social, 

verifique as assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) A Constituição Federal de 1988 traz uma nova 
concepção para a Assistência Social brasileira. 
Incluída no âmbito da Seguridade Social e 
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência 
Social, como política social pública, a assistência 
social inicia seu trânsito para um campo novo: o 
campo dos direitos, da universalização dos acessos 
e da responsabilidade estatal. 

b) A proteção social deve garantir as seguintes 
seguranças: segurança de sobrevivência (de 
rendimento e de autonomia); de acolhida; de 
convívio ou vivência familiar.  

c) A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social contributiva 
que provê os mínimos sociais, realizada através de 
um conjunto integrado de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

d) A Lei Orgânica da Assistência Social cria uma nova 
matriz para a política de assistência social, 
inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro 
concebido como campo do Seguridade Social, 
configurando o triângulo juntamente com a saúde e 
a previdência social. 
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21. Sobre o processo de trabalho e instrumentais técnico-
operativos do assistente social, verifique as assertivas e 
assinale a INCORRETA. 

a) A entrevista é um instrumental técnico-operativo que 
permite realizar uma escuta qualificada e 
estabelecer uma relação dialógica intencional com o 
usuário, através da qual se busca conhecer a 
realidade social, econômica, cultural e política onde 
este está inserido e que incide direta ou 
indiretamente sobre as suas demandas. 

b) A abordagem é muito importante na relação entre 
assistente social e usuário, constituindo-se como 
ferramenta imprescindível para subsidiar as 
decisões sobre as ações a serem realizadas, 
interferindo no planejamento do trabalho do 
Assistente Social e no cotidiano dos usuários. 

c) A observação, enquanto instrumento profissional, 
não se dá de forma casual e espontânea, mas 
através de um planejamento, de uma ação refletida 
que sabe aonde quer chegar, o que pretende fazer, 
o que precisa conhecer. 

d) Compreende-se a visita domiciliar como um objeto 
de tutela e um instrumento que possibilita uma ação 
de controle sociocultural, em face de sua 
especificidade de entrar na vida das famílias, 
legitimando a constatação de inferioridade da 
população e de superioridade do profissional. 

 
22. No ano de 2017 o Estatuto do Idoso recebeu várias 

inclusões em seu texto, indicadas abaixo, EXCETO: 

a) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 
oitenta anos terão preferência especial sobre os 
demais idosos, exceto em caso de emergência. 

b) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos. 

c) As instituições de educação superior ofertarão às 
pessoas idosas, na perspectiva da educação ao 
longo da vida, cursos e programas de extensão, 
presenciais ou a distância, constituídos por 
atividades formais e não formais. 

d) É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

 
23. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, verifique 

as assertivas e assinale a correta. 

a) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, exceto aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade. 

b) Ao pai incumbe-se o dever de sustento, enquanto à 
mãe incumbe-se a guarda e educação dos filhos 
menores. 

c) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 

d) A gestante e a parturiente têm direito a três (3) 
acompanhantes e uma doula de sua preferência 
durante o período do pré-natal, do trabalho de parto 
e do pós-parto imediato. 

 

24. Em consonância com o disposto na Lei Orgânica da 
Assistência Social, a Política Nacional de Assistência 
Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos:  

I. Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas 
e rurais. 

V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão. 

a) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
25. Sobre a proteção social básica, verifique as assertivas 

e assinale a INCORRETA. 

a) Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e 
projetos locais de acolhimento, convivência e 
socialização de famílias e de indivíduos, conforme 
identificação da situação de vulnerabilidade 
apresentada.  

b) Tem como objetivos prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários.  

c) Os serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica deverão se articular com as 
demais políticas públicas locais, de forma a garantir 
a sustentabilidade das ações desenvolvidas e 
promover a dependência das famílias e indivíduos 
atendidos. 

d) Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, 
fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 
outras).  
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26. Como é tipificado o serviço para mulheres em situação 
de violência: “Acolhimento provisório para mulheres, 
acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de 
risco de morte ou ameaças em razão da violência 
doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento 
físico, sexual, psicológico ou dano moral”? 

a) Serviço da Proteção Social Especial - Alta 
Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional. 

b) Serviço da Proteção Social Especial - Alta 
Complexidade: Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora. 

c) Serviço da Proteção Social Especial - Média 
Complexidade: Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias. 

d) Serviço da Proteção Social Básica - Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 
27. Verifique as assertivas e assinale a correta. As 

instâncias deliberativas do SUAS, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil, são:                     

I. O Conselho Nacional de Assistência Social. 
II. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. 
III. O Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal. 
IV. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

a) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 

 
28. “Compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social.” Esse é o conceito 
de: 

a) Proteção social. 
b) Política social. 
c) Seguridade social. 
d) Movimento social. 

 
29. Verifique as assertivas e assinale a correta. Segundo o 

Estatuto do Idoso, 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 para: 

I. Família. 
II. Autoridade policial. 
III. Ministério Público. 
IV. Conselhos Municipal, Estadual e/ou Nacional do 

Idoso. 

a) Apenas as opções II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as opções I e IV estão corretas. 
c) Apenas as opções I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as opções II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

30. O Estatuto da Criança e do Adolescente elucida que a 
criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes, EXCETO: 

a) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua 
residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma 
etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 

b) Direito à presença de um dos pais em sala de aula 
durante o período de adaptação escolar em creche e 
pré-escola, às crianças de zero a cinco anos de 
idade. 

c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 
recorrer às instâncias escolares superiores. 

d) Direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 

 
 


