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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de 02:00horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 



Português 
01) São exemplos de Figuras de Linguagem. 

 

I. Metáfora; 

II. Metonímia; 

III. Sinestesia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto.  b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

02) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“A quarentena já dura dois meses.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) ajenda, genjiva, agitado. 

b) ingeção, masajem, jipe. 

c) giló, gente, geito. 

d) gelado, gente, jipe. 

 

04) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Antítese.  b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

05) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Hipérbole.  c) Catacrese. d) Comparação. 

 

 

 

  



 Matemática 
06)Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 

6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas 

iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de 

peças no dia? 

(a) 2200  (b) 2220  (c) 2240  (d) 2280 

07) Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é 

igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro 

de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta? 

(a) 2720m2  (b) 18496m2  (c) 4580m2  (d) 14080m2 

08) Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O 

terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. 

Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa 

tela? 

(a) 96m  (b) 60m  (c) 120m  (d) 80m 

09) Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente 

obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo 

dessa sequência só pode ser: 

(a) 3068  (b) 2016  (c) 3048  (d) 2046 

10) Considere as sentenças a seguir: 

I.(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 𝑦2 

II. 8𝑥𝑧 + 10𝑥𝑘 + 12𝑦𝑧 + 15𝑦𝑘  = (2𝑥 + 3𝑦) ∙ (4𝑥 + 5𝐾 

III. (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

(a) I é verdadeira. 

(b) II é falsa. 

(c) II e III são verdadeiras. 

(d) III é verdadeira 

Conhecimentos Específicos 

11)Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso acerca dos princípios da 
assistência social: 



(__)Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 

(__)Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. 

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

(__)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. 

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

(__)Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

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

(__)Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA: 

a. V, F, V, V, V, F, V, F. 
b. F, F, F, V, F, V, V, V. 
c. F, V, V, F, V, F, F, V. 
d. V, V, V, F, F, V, V, F. 

 12)O Movimento de Reconceituação na América Latina desencadeou a crítica 
ao Serviço Social Tradicional e contribuiu para a construção da alternativa crítica 
de orientação: 

a. Marxista. 
b. Liberal. 
c. Dialética. 
d. Pragmática. 

 

13)De acordo com o art. 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente algumas medidas. Será levada em 
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da 
infração. Enumere as colunas: 

( 1 ) Advertência. 



( 2 ) Obrigação de reparar o dano. 

( 3 ) prestação de serviços à comunidade. 

( 4 ) Liberdade assistida. 

( 5 ) Inserção em regime de semi-liberdade. 

( 6 ) Internação em estabelecimento educacional. 

(__)Pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o 
meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial. 

(__)Será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim 
de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.  

(__)Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

(__)Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período 
não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas 
e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários 
ou governamentais.  

(__)Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.  

(__)A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo 
e assinada. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA de acordo com as informações 
citadas acima: 

a. 5, 4, 6, 3, 2, 1. 
b. 5, 6, 4, 1, 3, 2. 
c. 6, 4, 5, 2, 3, 1. 
d. 3, 4, 6, 1, 5, 2. 

14)São objetivos da Assistência Social: 

I.A proteção social. 

II.A promoção da igualdade. 

III.A resolução de danos. 

IV.A vigilância socioassistencial. 



V.A defesa de direitos. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA de acordo com as citações 
acima: 

a. II, III, V. 
b. II, III, IV. 
c. I, IV, V. 
d. I, III, IV. 

 15)A assistência social aos idosos será prestada, de forma 
_____________________, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único 
de Saúde e demais normas pertinentes (Estatuto do Idoso, Art. 33). Preencha a 
lacuna: 

a. regionalizada. 
b. articulada. 
c. humanizada. 
d. globalizada. 

16)Constitui direito do Assistente Social, EXCETO: 

a. Participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades. 

b. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação, garantindo o sigilo profissional. 

c. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se 
tratar de assuntos de interesse da população. 

d. Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 

17)Dispõe no art. 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 
Lei n° 9.394/1996 que: 

a. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

b. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
solidariedade e nos ideais da liberdade, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da 
cidadania. 

c. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
equidade e nos ideais de fraternidade, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania, sua qualificação e encaminhamento para o mercado de 
trabalho. 



d. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
proteção e universalização, tem por finalidade educar, cuidar e ensinar 
todos os alunos de 0 a 18 anos. 

18)Sobre a Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, é 
correto afirmar, EXCETO: 

a. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em caráter complementar. 

b. O dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade em relação ao provimento da saúde. 

c. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

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)São instrumentos técnicos-operativos da prática do Assistente Social, 
EXCETO: 

a. Diário de campo/livro de registro e observação. 
b. Acompanhamento social e acolhimento. 
c. Gestão e coordenação. 
d. Entrevista e visita domiciliar. 

 20)De acordo com o artigo primeiro da LOAS a Assistência Social, direito do 
cidadão e dever do Estado, é: 

a. Política de Seguridade Social não 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. 

b. Política Pública com a finalidade de prestar assistência aqueles que 
contribuíram por no mínimo 12 meses e que não tenham meios de prover 
seu sustento.  

c. Política de Segurança Social realizada através de um conjunto integrado 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
famílias com renda de até 1 salário mínimo. 

d. Política de Proteção Social que provê os mínimos sociais para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. 

 

 

 

 

 

 


