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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Vou-me Embora pra Pasárgada 
 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei  

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive  

 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada  

 

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção 

Tem telefone automático 

Tem alcaloide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar  

 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de não ter jeito 

Quando de noite me der 

Vontade de me matar 

— Lá sou amigo do rei — 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada. 

Manuel Bandeira 

 

01 – Pasárgada é uma cidade fictícia criada pelo 
poeta para expressar a ideia de: 

A) Crítica social, ao contrapor às mazelas sociais vividas 
pelo Brasil na época 

B) Um lugar utópico onde o poeta teria a escolha de 
fazer o que quisesse. 

C) Volta à monarquia, trazendo à tona a ideia de que um 
governo centrado na figura de um rei seria mais 
eficaz. 

D) Ironizar a impossibilidade de um lugar sem defeitos. 

E) Volta à infância, ficando evidente em trechos como 
“pau-de-sebo” e “banhos de mar”. 

 

02 - Pela leitura do poema, pode-se inferir que 
Manuel Bandeira quer evidenciar o sentimento de: 

A) Fuga de sua realidade problemática. 

B) Busca de uma sociedade mais igualitária 

C) Realização de seus desejos sexuais. 

D) Vontade de expandir seus horizontes ao conhecer 
lugares inóspitos. 

E) Reviver momentos marcantes de sua vida. 

 

03 – Em qual dos versos abaixo fica evidente a ideia 
de fuga da realidade? 

A) “Andarei de bicicleta” 

B) “Lá sou amigo do rei” 

C) “É outra civilização” 

D) “Aqui eu não sou feliz” 

E) “Deito na beira do rio” 

 

04 – Analise os fragmentos a seguir e assinale a 
alternativa que indique a tipologia textual a que se 
referem, respectivamente: 

Texto 1: 
"(...) Não saber os limites da nossa exposição nas redes 

virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade 
da nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do 
momento em que colocamos informações na rede, foge do 
nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas 
podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais 
em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis 
moralmente. 

Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes 
sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de 
comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela 
sua faceta perversa àqueles que não bem distinguem os limites 
entre as esferas públicas e privadas “jogando” na rede 
informações que podem prejudicar sua própria reputação e se 
tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que, sem 
dúvidas, é um grande problema. (...)" 

 

Texto 2: 

MODO DE PREPARO 

01. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter 
uma consistência cremosa 

02. Unte uma frigideira com óleo e despeje uma concha de 
massa 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 001/2018 - TREVISO/SC. 

Página 2 
 

03. Faça movimentos circulares para que a massa se 
espalhe por toda a frigideira 

04. Espere até a massa se soltar do fundo, vire e deixe fritar 
do outro lado 

05. Acrescente o recheio de sua preferência, enrole e está 
pronta para servir 

 

Texto 3: 

“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava 
lentamente, como se precisasse fazer esforço para movimentar 
seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, uma cara de 
menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais.” 

 

Texto 4: 
“Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção 

em um simples objeto da minha sala. Caminhei, 
paulatinamente, ao seu encontro e, à medida que me 
aproximava, sentia meu ego explodir em sensações 
indescritíveis. 

Ali, diante dele, parei. Meu reflexo testemunhava as 
marcas do passado e trazia, à tona, as lembranças da infância 
e da adolescência. As imagens, agora, misturavam-se, 
comprometendo minha lucidez. Senti meu corpo flutuar e minha 
visão apagar-se, de forma que eu me concentrava em 
recordações, apenas. 

Assim, momentos depois, revia meus irmãos e vizinhos 
correndo em volta da mesa, mamãe fazendo o jantar, papai 
lendo o jornal, os cães brincando no jardim e, também, meus 
amigos de colégio, antigos casos amorosos. 

Recuperei o bom senso, por um instante, mas não durou 
mais que isso, pois, novamente, brotam outros pensamentos: o 
nascimento dos filhos e a ascensão profissional. 

Minutos depois, tudo acabara. Diante de mim havia só um 
espelho, cujo reflexo já não era de um cenário fantasioso de 
minha mente. Acentuava ainda mais.” 

Alternativas: 

A) Narração, prescrição, descrição, dissertação. 

B) Dissertação, descrição, prescrição, narração. 

C) Dissertação, prescrição, descrição, narração. 

D) Dissertação, prescrição, narração, descrição. 

E) Narração, descrição, prescrição, dissertação. 

 

05 – Com relação ao uso do sinal indicativo da crase, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A crase nunca ocorre antes de verbos. 

B) Quando um a (sem o s de plural) vem antes de um 
substantivo em plural, não se usa a crase. 

C) A crase sempre ocorre nas expressões adverbiais 
femininas. 

D) Na indicação pontual do número de horas o uso da 
crase é facultativo. 

E) Com as expressões formadas de palavras repetidas 
não se usa crase (ex. passo a passo). 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O preço médio da gasolina voltou a subir no 
início de maio de 2018, segundo matéria publicada 
pelo site g1 em 14/05/2018.  

De acordo com este assunto, analise os itens a 
seguir: 

I. A alta da gasolina acompanha os reajustes feitos pela 
Petrobras em meio à escalada dos preços internacionais 
do petróleo. 

II. O reajuste nos preços faz parte da política de preços da 
empresa Petrobrás, que muda os valores quase 
diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações 
internacionais. O repasse do valor para o consumidor final 
é obrigatório para os postos. 

III. O preço médio da gasolina varia de estado para o estado, 
refletindo principalmente as diferenças de alíquota de 
ICMS e custos de transporte. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

07 – Encontro histórico entre o líder norte coreano 
Kim Jong-un e o presidente sul coreano MoonJae-in 
foi realizado em 27 de abril de 2018. Com relação a 
esta temática, leia os itens abaixo: 

I. Kim Jong-un é o primeiro líder norte-coreano a pisar em 
solo sul-coreano desde o final da Guerra da Coreia (1950-
1953), que terminou com a assinatura de um tratado de 
paz. 

II. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na 
Coreia do Sul, chamados de "Jogos da Paz", as Coreias 
Norte e Sul desfilaram sob a bandeira unificada e 
competiram com uma equipe conjunta de hóquei no gelo. 
O evento também propiciou uma série de visitas de alto 
nível, que deixavam para trás, pelo menos 
temporariamente, as tensões. 

III. Porém, o encontro entre os representantes das nações, 
marcada para o dia 16 de maio de 2018, que seria a 
continuação de uma cúpula entre as Coreias foi 
cancelada pela Coreia do Norte. O motivo do 
cancelamento foram os exercícios militares que a Coreia 
do Sul e os EUA estavam realizando na península 
coreana um pouco antes da data marcada para a reunião. 
Estes exercícios são realizados todos os anos, mas a 
Coreia do Norte afirmou que eles são uma provocação e 
vão contra os avanços políticos conquistados até então. 

Estão CORRETOS os itens: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto.  

 

08 – Algo que tem causado muito tumulto em 
diversas regiões do país é a prisão do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, que aconteceu no início do 
mês de abril. O ex-presidente é acusado de receber o 
triplex no litoral de SP como propina dissimulada da 
construtora OAS para favorecer a empresa em 
contratos com a Petrobras. Juiz Sérgio Moro 
determinou execução da prisão.  
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Marque a opção CORRETA que indique por quantos 
anos de prisão ele foi condenado, de acordo com 
matéria divulgada na g1 em 05/04/2018: 

A) 2 anos e 1 mês 

B) 12 anos e 1 mês 

C) 10 anos e 2 meses  

D) 12 anos e 2 meses 

E) 22 anos 
 

09 – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 
enfrenta uma nova onda de condenação 
internacional depois de ter sido reeleito na votação 
do dia 20/05/2018, para mais 6 anos de mandato. 
Segundo notícias vinculadas ao g1 no dia 21/05/2018, 
analise os itens abaixo, classificando-os como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  A votação do dia 20/05/18, que reelegeu Maduro, foi 
marcada por horário ampliado, denúncias de fraude, 
tentativa de boicote da oposição e falta de 
reconhecimento por grande parte da comunidade 
internacional. 

(     )  Boa parte da comunidade internacional disse não 
respaldar a eleição de Maduro. A União Europeia, os 
Estados Unidos, o Canadá e vários países latino-
americanos afirmam que a eleição não foi transparente. 

(     )  O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou por 
meio de nota oficial que a eleição presidencial na 
Venezuela não teve "legitimidade" nem "credibilidade". Na 
nota, o Itamaraty disse que o governo venezuelano não 
atendeu as reivindicações internacionais para uma eleição 
"livre e justa". 

(     )  Já a Rússia, o Chile e a Bolívia apoiam a eleição de 
maduro. Um responsável da chancelaria russa acusou os 
EUA e outros países ocidentais intervieram nas eleições 
na Venezuela. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    B) V, V, F, F 

C) V, V, V, F   D) F, V, F, F 

E) V, F, F, F 

 

10 – A bandeira de Treviso é composta de três 
triângulos separados por uma faixa branca, sendo 
que o triângulo de isósceles, que se estende até o 
centro, contém o brasão do município. De acordo 
com o site oficial do município, quais são as cores 
de cada triângulo da bandeira? 

A) Azul, amarelo e vermelho 

B) Azul, verde e amarelo. 

C) Amarelo, verde e vermelho 

D) Branco, vermelho e verde 

E) Azul, branco e vermelho 

 

CONHECIMENTOS GERAIS         
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

11 - Sobre o Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS instituído pela lei 12.43 5, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre suas proteções e organização 
dos seus serviços: 

A) A proteção social básica é o conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social 
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 
risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 

B) A proteção social especial: conjunto de serviços, 
programas e projetos que tem por objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias 
e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos. 

C) São entidades de assessoramento aquelas que, de 
forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas ou projetos e 
concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 
situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, 
nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações 
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

D) O CREAS é a unidade pública de abrangência e 
gestão municipal, estadual ou regional, destinada à 
prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, 
por violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção 
social especial. 

E) O financiamento da assistência social no Suas deve 
ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 (três) 
entes federados, devendo os recursos alocados nos 
fundos de assistência social ser voltados à 
operacionalização, prestação, aprimoramento e 
viabilização dos serviços, programas, projetos e 
benefícios desta política. 

 

12 – O Sistema Único de Assistência Social SUAS 
instituído pela Lei 12.435/11, é sistema público não 
contributivo, descentralizado e participativo 
destinado à gestão de Assistência Social. No que 
tange a respeito da vigilância socioassistencial, 
assinale a alternativa CORRETA:  

A) A vigilância socioassistencial dentro do SUAS é 
conjunto de serviços, programas e projetos e 
benefícios de Assistência Social que visa prevenir 
situações de risco social.  

B) A vigilância socioassistencial integra a Proteção 
Social Básica e consiste na oferta de ações e 
serviços de prestação continuada. 

C) A vigilância socioassistencial concretiza por meio de 
transferências automáticas entre os fundos de 
Assistência Social nas esferas municipais, estadual e 
Federal. 

D) A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos 
das proteções da Assistência Social que identifica e 
previne as situações de risco e vulnerabilidade social 
e seus agravos no território.  

E) A vigilância socioassistencial é fundamental para a 
efetivação do SUAS, pois é a partir dela que são 
realizadas as atividades continuadas que visem à 
melhoria de vida da população em vulnerabilidade 
social 
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13 -  A cerca do Benefício de Prestação Continuada – 
BPC previsto no art. 20 da lei 8.742/93, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O Benefício de Prestação Continuada – BPC não 
pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 
outro no âmbito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo os da Assistência médica e da pensão 
especial de natureza indenizatória. 

B) O Benefício de Prestação Continuada – BPC é a 
garantia de um salário mínimo de benefício mensal a 
pessoa com deficiência e ao idoso acima de 65 anos 
que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. 

C) A concessão do BPC ficará sujeita à avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas por 
médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS.  

D) Para efeito de concessão do benefício de prestação 
continuada, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas. 

E) Em todos os casos, sem exceção, a contratação de 
pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada. 

 

14 – De acordo com o 6º artigo da lei nº 12.435, de 6 
de julho de 2011, a gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os 
seguintes objetivos, EXCETO:  

A) Consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 
entes federativos que, de modo articulado, operam a 
proteção social não contributiva; 

B) Definir os níveis de gestão, respeitadas as 
diversidades regionais e municipais;  

C) Implementar a gestão do trabalho e a educação 
temporária na assistência social e em outras políticas 
públicas. 

D) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 
direitos. 

E) Integrar a rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

 

15 – De acordo com a Lei Orgânica de Assistência 
Social – LOAS de 07 de dezembro de 1993, em seu 
Art. 2, a assistência social tem por objetivos, 
EXCETO:   

A) A proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos. 

B) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais 

C) A promoção da integração ao mercado de trabalho 

D) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitimizações e danos 

E) Primazia da responsabilidade do terceiro setor na 
condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO                 

16 – O programa Microsoft Word é, desde sua 
criação, e também da popularização do Computador 
Pessoal, um dos programas mais utilizados para 
edição de textos eletrônicos. Para se desenvolver um 
documento padronizado e bem formatado, diversas 
funcionalidades estão disponíveis no software, que 
evolui a cada nova versão lançada. Com base no 
Microsoft Word 2013, assinale a alternativa que NÃO 
é encontrada diretamente na aba “INSERIR” de sua 
barra de menus: 

A) Marca D’água  B) Tabela 

C) Folha de Rosto  D) Gráfico 

E) Hiperlink 

 

17 - A internet é uma grande rede de computadores. 
Na verdade, ela é um conjunto de redes que se 
conectam entre si formando uma imensa teia que 
possibilita que de qualquer lugar do mundo você 
possa conectar com outros computadores em 
qualquer parte do planeta. Para ter acesso a internet, 
o usuário necessita ter em seu computador um 
navegador, ou "browser" instalado. A fim de 
melhorar a segurança de quem navega na internet 
utilizando computadores públicos, os browsers 
adicionaram um novo recurso em suas ferramentas. 
Trata-se da navegação anônima, a qual permite você 
acessar seus sites preferidos sem ter que se 
preocupar com rastros deixados na máquina que 
está sendo utilizada.   Um dos navegadores mais 
utilizados atualmente é o Google Chrome. Tomando 
como base este programa, após iniciado, qual é o 
atalho utilizado para abrir uma nova aba no modo 
anônimo? 

A) Ctrl + Shift + N  B) Ctrl + N 

C) Ctrl + Alt + Tab  D) Ctrl + Alt + N  

E) Ctrl + Alt Gr + N 

 

18 – O patrão de Ângela pediu para que ela 
escrevesse um e-mail para um cliente da empresa. 
Ângela é informada de que deverá enviar um e-mail 
com cópia oculta para seu patrão. Qual é o 
procedimento CORRETO que Ângela deverá adotar 
para enviar o e-mail ao cliente com cópia oculta ao 
seu patrão? 

A) Ela deverá escrever a mensagem normalmente, 
adicionar o endereço de e-mail do cliente no campo 
“Para” e adicionar o endereço de e-mail de seu patrão 
também no campo “Para”, separando os dois 
destinatários com o símbolo “;” 
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B) Ela deverá escrever a mensagem normalmente, 
adicionar o endereço de e-mail do cliente no campo 
“Para” e enviar o e-mail. Logo após deverá clicar na 
caixa de e-mails enviados, selecionar o último e-mail 
enviado e encaminhá-lo para seu patrão, adicionando 
o e-mail do seu patrão no campo “Para”. 

C)  Ela deverá escrever a mensagem normalmente, 
adicionar o endereço de e-mail do cliente no campo 
“Para” e adicionar o endereço de e-mail do seu patrão 
no campo “Cc. 

D) Ela deverá escrever a mensagem normalmente, 
adicionar o endereço de e-mail do cliente no campo 
“Para”, copiar o texto da mensagem e enviar o e-mail. 
Logo após, ela deverá criar um novo e-mail, colar o 
texto do e-mail anterior no corpo da mensagem, e 
adicionar o endereço de seu patrão no campo “Para.” 

E) Ela deverá escrever a mensagem normalmente, 
adicionar o endereço de e-mail do cliente no campo 
“Para” e adicionar o endereço de e-mail do seu patrão 
no campo “Cco”, e em seguida, enviar o e-mail. 

 

19 –Com relação aos tipos de documentos oficiais, 
segundo o Manual de redação da Presidência da 
República (2002), __________ é o expediente dirigido 
ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente 
para: a) informá-lo de determinado assunto; b) 
propor alguma medida; ou c) submeter a sua 
consideração projeto de ato normativo. 

Estamos falando de: 

A) Exposição de Motivos de caráter informativo 

B) Memorando  

C) Relatório  

D) Aviso  

E) Requerimento 
 

20 – A abreviatura é um recurso convencional da 
língua escrita que consiste em representar de forma 
reduzida certas palavras ou expressões. Desta 
forma, analise as palavras abaixo: 

Bacharel / Coronel / Doutor / Ilustríssimo 

Assinale a alternativa que corresponde de forma 
CORRETA as abreviaturas das palavras acima: 

A) Bac. / Cor. / Dr. / Ilmo. 

B) Bel. / Cel. / Dr. / Ilmo. 

C) Bel. / Cel. / Dr. / Ilust. 

D) Bac. / Cel. / Dout. / Ilust. 

E) Bel. / Cel. / Dct. / Ilmo.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
PSICÓLOGO 

16 – O Estatuto da Criança e do adolescente – ECA, 
conforme o próprio nome demonstra, é um estatuto 
ou codificação que trata do universo mais específico 
vinculado ao tratamento social e legal que deve ser 
oferecido às crianças e adolescentes de nosso país, 
dentro de um espírito de maior proteção e cidadania 
decorrentes da própria Constituição promulgada em 
1988.  

Em relação ao ECA é correto afirmar, EXCETO? 

A) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de 
idade. 

C) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção 
das enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. 

D) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência durante o período 
do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto 
imediato. 

E) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

17 - Desde os tempos da colônia, a educação de 
estudantes com deficiência no Brasil recebeu algum 
tipo de atenção. Mas não vamos voltar tanto assim 
no tempo. O ponto de partida desta linha do tempo 
da legislação relativa à educação especial é o ano de 
1988, quando foi promulgada a Constituição federal 
ainda em vigor. Ela foi chamada “Constituição 
cidadã”, porque garantiu direitos a grupos sociais 
até então marginalizados, como as pessoas com 
deficiência – que também participaram ativamente de 
sua elaboração. 

Conforme as principais leis, diretrizes e programas 
sobre educação especial do Brasil, associe de forma 
corretas as colunas. 

(1) Portaria do 
Ministério da 
Educação 
(MEC) nº 1.793 

 

( ) Dispõe sobre a Política nacional para a 
integração da pessoa portadora de 
deficiência. A educação especial é definida 
como uma modalidade transversal a todos 
os níveis e modalidades de ensino. 

(2) Decreto nº 
3.298 

 

( ) Institui as diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado na 
educação básica, modalidade educação 
especial. Afirma que o AEE deve ser 
oferecido no turno inverso da escolarização, 
prioritariamente nas salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em 
outra escola de ensino regular. 

(3) Lei nº 
10.436 

( ) Recomenda a inclusão de conteúdos 
relativos aos aspectos éticos, políticos e 
educacionais da normalização e integração 
da pessoa portadora de necessidades 
especiais nos currículos de formação de 
docentes. 

(4) 
Resolução 
MEC 
CNE/CEB nº 
4 

( ) Dispõe sobre a Língua brasileira de 
sinais (Libras). Reconhece a língua de 
sinais como meio legal de comunicação 
e expressão, bem como outros recursos 
de expressão a ela associados. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 4, 1, 3, 2.   B) 2, 4, 1, 3. 

C) 2, 3, 4, 1.   D) 4, 3, 1, 2. 

E) 3, 4, 1, 2. 
 

18 - Na psicologia, a ética também tem um 
importante papel, já que profissionais que tem essa 
característica ganham maior credibilidade em seu 
ramo profissional. O psicólogo deve procurar 
entender os problemas humanos e se solidarizar 
com eles. Conforme o código de ética do psicólogo 
em seu Art. 16, o psicólogo, na realização de 
estudos, pesquisas e atividades voltadas para a 
produção de conhecimento e desenvolvimento de 
tecnologias: 

I. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, 
como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de 
proteger as pessoas, grupos, organizações e 
comunidades envolvidas; 

II. Garantirá o caráter involuntário da participação dos 
envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, 
salvo nas situações previstas em legislação específica e 
respeitando os princípios deste Código; 

III. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou 
organizações, salvo interesse manifesto destes; 

IV. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações 
aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu 
encerramento, sempre que assim o desejarem. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

19 - No auxílio diagnóstico uma avaliação 
neuropsicológica estabelece o correlato 
neuroanatômico com o desempenho cognitivo e 
funcional observado a partir das alterações e 
manutenções dos mesmos.  

São objetivos da avaliação neuropsicológica, 
EXCETO: 

A) Seleção de pacientes para técnicas especiais como 
cirurgias de risco ou medicações de alto custo. 

B) Orientação para o tratamento. 

C) Prognóstico. 

D) Auxílio no planejamento de reabilitação. 

E) Fornecer diagnóstico preciso. 
 

20 - Conforme a Lei Federal nº 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993 que dispõe sobre a organização 
da Assistência Social e dá outras providências. Em 
seu Art. 6º, a gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os 
seguintes objetivos: 

I. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e 
a cooperação técnica entre os entes federativos que, de 

modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva; 

II. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos 
na organização, regulação, manutenção e expansão das 
ações de assistência social; 

III. Implementar a gestão do trabalho e a educação 
permanente na assistência social; 

IV. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 
direitos; 

V. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS       
ASSISTENTE SOCIAL 

16 – Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, lei nº 8.069/1990, em cada Município e 
em cada Região Administrativa do Distrito Federal 
haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como 
órgão integrante da administração pública local. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação a 
quantidade de seus membros: 

A) Cinco membros, escolhidos pela população local para 
mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 

B) Três membros, escolhidos pela comunidade local, 
permitida uma recondução. 

C) Três membros, escolhidos pela população local para 
mandato de três anos, permitida uma reeleição  

D) Quatro membros, escolhidos pela população local 
para mandato de três anos, permitida uma reeleição. 

E) Dois membros, escolhidos pela comunidade local 
para mandato de cinco anos, permitida uma 
recondução. 

 

17 – Conforme a Resolução CFESS Nº 273 de 13 
março de 1993 que institui o Código de Ética 
Profissional do/a Assistente Social e dá outras 
providências, assinale a alternativa que NÃO 
contempla um direito contido no referido código: 

A) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 
da população; 

B) Participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 

C) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 
profissional 

D) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão; 

E) 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. 
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18 - Segundo o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social, dentre as alternativas 
apresentadas a seguir, assinale a INCORRETA 
acerca das penalidades previstas por esse referido 
código: 

A) Multa  

B) Advertência reservada  

C) Advertência pública  

D) Cassação do registro profissional  

E) Detenção dependendo da gravidade da infração. 

 

19 - Segundo orientações da Norma Operacional 
Básica/RH (SUAS) assinale a alternativa INCORRETA 
sobre as Equipes de Referência: 

A) Equipes de referência são aquelas constituídas por 
servidores efetivos responsáveis pela organização e 
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e especial, levando-se em 
consideração o número de famílias e indivíduos 
referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições 
que devem ser garantidas aos usuários. 

B) O coordenador de um Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS pode ser um técnico de 
nível médio desde que possua no mínimo 6 (seis) 
trabalhos comunitários e gestão dos serviços. 

C) A seleção desses profissionais, se ainda não 
efetuada por meio de concurso público, deverá ser 
realizada mediante de processo seletivo regido pelos 
critérios da transparência, impessoalidade e 
capacidade técnica para o desenvolvimento das 
atribuições. 

D) A equipe de referência do CRAS é interdisciplinar e 
os perfis devem convergir de forma a favorecer o 
desenvolvimento das funções do CRAS. 

E) As equipes de referência para os Centros de 
Referência da Assistência Social - CRAS devem 
contar sempre com um coordenador, devendo o 
mesmo, independentemente do porte do município, 
ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de 
nível superior, concursado, com experiência em 
trabalhos comunitários e gestão de programas, 
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

20 - A Lei Federal 11.340 de 2006 cria mecanismos 
para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a um procedimento em que a 
autoridade policial deverá adotar nos casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher:  

A) Colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 

B) Remeter, no prazo de 72 (setenta e duas) horas 
expediente apartado ao juiz com o pedido da 
ofendida, para a concessão de medidas protetivas de 
urgência. 

C) Determinar que se proceda ao exame de corpo de 
delito da ofendida e requisitar outros exames periciais 
necessários. 

D) Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes criminais, indicando 

a existência de mandado de prisão ou registro de 
outras ocorrências policiais contra ele. 

E) Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e 
tomar a representação a termo, se apresentada. 

 


