
Instruções geraIs

atençÃo: FolHa De respostas seM assInatura nÃo teM ValIDaDe
a folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

o gaBarIto e o CaDerno De proVas serÃo DIVulgaDos no enDereço eletrÔnICo: 
ConCurso.FunDaCaoCeFetMInas.org.Br

__________________________________________

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.

FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
assisTenTe social - dePaRTamenTo de assisTência social

preFeItura De Bela VIsta De MInas

proCesso seletIVo para proVIMento De Funções Do QuaDro De 
Pessoal dos dePaRTamenTos de saÚde e assisTência social do 

MunICípIo De Bela VIsta De MInas

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito 
na Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se reti rar do recinto após 60 (sessenta) minutos, contados a parti r do efeti vo início da prova.

5. Este caderno contém 35 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa: 10 questões (numeradas de 01 a 10);

  - Raciocínio Lógico: 5 questões (numeradas de 11 a 15);

  - Conhecimentos Gerais: 5 questões (numeradas de 16 a 20);

  - Conhecimentos Específi cos: 15 questões (numeradas de 21 a 35).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de respon-
der a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda à função de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O canditado deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.
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língua portuguesa

as questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

o BBBismo

Mentor Neto*

A não ser que você more numa caverna, a essa altura 
já sabe que o BBB 21 está no ar e na mente de boa 
parte da população.

Como sempre acontece, antes da temporada come-
çar, o programa é alvo de intensas críticas à Rede. Di-
zem que é um programa velho, que não aguentam 
mais, que a fórmula é repetida. Ou que é um absurdo 
encher uma casa de gente improdutiva para passar 
meses exercendo suas improdutividades.

Aí... ai, ai, ai!... O programa começa e todo mundo es-
quece as críticas. O País mergulha num experimento 
social seríssimo. O que parecem fofocas de um bando 
de aspirantes a celebridades são, na verdade, maté-
ria bruta para estudos do comportamento humano. 
Nos quatro cantos das redes sociais surgem especia-
listas em ética, moral, neurolinguística, psiquiatria e 
outras disciplinas de humanas.

Então chegam às terças-feiras. Ah, às terças-feiras. O 
tribunal nacional se reúne para expulsar o fulano que 
tratou mal a fulana que por sua vez xingou o beltrano 
que está ficando com sicrana. O paredão é uma de-
cisão tomada pelo espectador com seriedade. Muito 
mais do que em votações menos importantes. 

Aí, então, muito melhor ir no popular e sugerir o ób-
vio. Uma forma de governo tipicamente brasileira: O 
BBBismo. Funciona assim: Em 22 a gente coloca todos 
os candidatos na mesma casa por 4 anos. Isso mesmo. 
Governo com transparência 24 horas por dia.

Toda semana, as prioridades do país serão decididas 
nas provas. Ganhou a prova do líder, governa o país 
por uma semana. E o melhor, como não sabem o que 
está acontecendo do lado de fora da casa, não atra-
palham a gente.

Poderemos, enfim, construir o país que sempre so-
nhamos.

Sem políticos pra estragar tudo.

* Escritor e cronista.
 Isto É n. 2665, 17 fev. 2021, p. 66. Adaptado.

QuestÃo 01

Avalie o que se afirma acerca do título do texto.

I – Remete ao uso de um recurso linguístico arcaico 
que infringe as regras atuais da grafia.

II – Demonstra a criatividade do autor e a dinamicida-
de da língua na criação de termos novos.

III - Alude, de forma crítica, a um gênero televisivo 
baseado apenas em acontecimentos ficcionais.

IV – Constrói-se em diálogo com um produto da in-
dústria cultural em destaque na contemporaneidade.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

QuestÃo 02

É correto afirmar que, nos quatro últimos parágrafos, 

o articulista, ao propor a criação do BBBismo como 

“uma forma de governo tipicamente brasileira” base-

ada nas encenações de um conhecido reality show, 

deixa entrever e permite inferir, direta ou indireta-

mente, as seguintes ideias associadas à sua intenção, 

exceto a referente à

a) volatilidade da experiência humana.

b) face acurada do sentido da existência.

c) derrocada momentânea da subjetividade.

d) alienação ligada à superficialidade do real.



4 PROCESSO SELETIVO BVM - FUNÇÃO dE NíVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL - dEPARTAMENTO dE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QuestÃo 03

Quanto à argumentatividade, é correto afirmar que o 
autor, ao escolher o BBB 21 como tema,

a) mostra-se indiferente a algumas críticas ao progra-
ma que, para ele, são apressadas e se tornam inócuas 
com o passar do tempo. 

b) parte de uma afirmação inicial indiscutível para, 
em seguida, ignorá-la com juízos de valor baseados 
em algumas evidências abstratas.

c) expõe suas ideias acerca de uma das versões pós-
modernas da encenação da vida humana indicando-a, 
irônica e satiricamente, como modelo a ser seguido.

d) busca justificar seu ponto de vista recorrendo a 
citações histórico-filosóficas ao mobilizar outras vo-
zes exteriores ao seu discurso para ratificar a defesa 

apresentada.

QuestÃo 04

No português do Brasil é comum ocorrerem vários 
fenômenos linguísticos, entre eles o que consiste na 
criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atri-
buição de um novo sentido a um termo já existente. 
Os dois textos a seguir, cada um à sua maneira, rela-
cionam-se com esse conceito.

texto I
“O paredão é uma decisão tomada pelo espectador 
com seriedade. Muito mais do que em votações me-
nos importantes. Muito melhor ir no popular e suge-
rir o óbvio. Uma forma de governo tipicamente brasi-
leira: O BBBismo.”

texto II

Disponível em: <https://www.facebook.com/potymotoscrateus/photos/
nosso-pre%C3%A7os-neymaram-venha-fazer-uma-visita-em-uma-de-nos-
sas-lojas-e-saia-de-ho/226535864738115/>. Acesso em: 02 abr. 2021.

Com base nos dois textos, analise as asserções a se-
guir e a relação proposta entre elas.

I - “BBBismo” e “Neymaram” são palavras novas 
acrescentadas ao nosso léxico, derivadas e formadas 
de outras já existentes nas quais ocorreu um proces-
so de verbalização

porQue

II – em ambas foram colocadas terminações morfoló-
gicas correspondentes a uma sequência de fonemas 
para produzir novos significados, porém ainda não 
dicionarizados.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, ver-
dadeira. 

b) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segun-
da, falsa.

c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem re-
lação entre si.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira.
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QuestÃo 05

Os textos a seguir, cada um a sua maneira, mostram 
as palavras como componentes do nosso capital lexi-
cal, além de seu uso e emprego.

texto I

“Em nossas mentes, há palavras guardadas das quais 
pouco nos lembramos; há palavras que são usadas 
com mais frequência do que outras; há palavras que 
mantemos sob censura; há palavras adormecidas há 
muito tempo; existem palavras que podem fazer par-
te da mente de um falante e não constar da mente 
de outros – assim como há palavras no Aurélio não 
contidas no Houaiss e vice-versa.”

SANTANA, Braulino Pereira de. Morfologia e léxico atacam as palavras. Dis-
ponível em: < https://periodicos.ufba.br/index.php/estudos/article/view-
File/14539/10001>. Acesso em: 12 abr. 2021, p. 1.

texto II

“Então chegam às terças-feiras. Ah, às terças-feiras. O 
tribunal nacional se reúne para expulsar o fulano que 
tratou mal a fulana que por sua vez xingou o beltrano 
que está ficando com sicrana.”

Considere o enfoque dado às palavras no texto I, os 
termos grifados no texto II e informe se é verdadei-
ro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito.

(   ) A palavra “sicrana” está escrita de modo incorre-
to, pois o certo é grafar “siclana”.

(   ) Os três termos são empregados quando se quer 
fazer uma referência vaga ou genérica a alguém.

(   ) Todos os três são pronomes de tratamento usa-
dos denotativamente e incorporados à linguagem 
popular.

(   ) “Fulano”, se usado no diminutivo, ganha sentido 
pejorativo para caracterizar alguém sem importância.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V; V; F; F.

b) F; V; F; V.

c) F; F; V; V.

d) V; F; V; F.

QuestÃo 06

Em toda língua viva, as palavras exercem certo fas-

cínio e, por vezes, causam também estranhamento. 

Também evoluem com o tempo e constroem senti-

dos diversificados que provocam inquietação. A esse 

respeito, observe a frase transcrita do texto:

“O paredão é uma decisão tomada pelo espectador 

com seriedade.”

De acordo com o dicionário do Big Brother Brasil, o 

termo destacado na frase, em síntese, remete à “in-

dicação daqueles participantes que ficarão na berlin-

da para votação do público”. Porém, há outros senti-

dos dicionarizados para essa palavra:

1. Parede alta e grossa; muralha.

2. Conjunto de execuções sumárias.

3. [Esporte] Jogador que, numa partida de vôlei, 

defende muito no bloqueio.

4. [Regionalismo: Mato Grosso] Margem de rio 

elevada e talhada a pique; ribanceira.

É correto afirmar que a essa propriedade que uma 

palavra tem de apresentar vários sentidos dá-se o 

nome de

a) sinonímia.

b) polissemia. 

c) homonímia.

d) ambiguidade.
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QuestÃo 07

“Em contato com outras pessoas, na rua, na esco-
la, no trabalho, observamos que nem todos falam 
como nós. Isso ocorre por diferentes razões: nas-
cemos e crescemos em regiões e momentos dife-
rentes; frequentamos a escola por menos ou mais 
tempo; convivemos em determinados grupos ou 
classes sociais. Essas diferenças no uso da língua 
constituem as variedades linguísticas”.

CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexi-
va: Texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 2013, p. 29.

A esse respeito, é correto afirmar que a linguagem 
usada por Mentor Neto está ligada à fala e a uma co-
loquialidade proposital exceto em

a) “Sem políticos pra estragar tudo.”

b) “Aí, então, muito melhor ir no popular e sugerir o 
óbvio.”

c) “Toda semana, as prioridades do país serão decidi-
das nas provas”.

d) “Em 22 a gente coloca todos os candidatos na mes-
ma casa por 4 anos...”

QuestÃo 08

Segundo Chalhub (1990, p. 8), “numa mesma men-
sagem [...] várias funções podem ocorrer, uma vez 
que, atualizando concretamente possibilidades de 
uso do código, entrecruzam-se diferentes níveis de 
linguagem. [...] a predominância de um dos fatores 
determinará a predominância de uma função da lin-
guagem.”

Com base no que propõe a professora Chalhub, pre-
encha corretamente as lacunas do texto.

Na frase transcrita do artigo “Uma forma de go-
verno tipicamente brasileira: O BBBismo.”, iden-
tifica-se, fundamentalmente, uma mensagem 
de nível _______________. Ela implica que a 
_______________ operada no _______________ 
combine elementos do próprio código e os presenti-
fique na mensagem.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) referencial / seleção / código

b) referencial / conotação / referente

c) metalinguístico / seleção / código

d) metalinguístico / conotação / referente

QuestÃo 09

Considerando-se que a gramática é o conjunto de 
regras que indicam o uso mais correto da língua, 
avalie o que se afirma a seguir sobre o artigo de au-
toria de Mentor Neto.

I - A coerência de ideias e a correção gramatical do 
texto se mantêm ao se empregar o sinal indicativo de 
crase no “a” em “Como sempre acontece, antes da 
temporada começar, o programa é alvo de intensas 
críticas à Rede”.

II – As palavras “Aí” e “ai” na frase “Aí... ai, ai, ai!... 
O programa começa e todo mundo esquece as críti-
cas.”, além de apresentarem uma relação semântica 
diversa, contêm, respectivamente, um ditongo e um 
hiato.

III – O vocábulo em destaque na frase: “...não aguen-
tam mais...”, por ser constituído de mais de três síla-
bas, classifica-se como polissílabo.

IV – O termo grifado em “...coloca todos os candida-
tos na mesma casa por 4 anos...” não recebe acento 
circunflexo para se diferenciar do verbo “pôr”.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II e IV.
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QuestÃo 10

Alguns preceitos gramaticais estão presentes nos 
dois textos a seguir.

texto I

“Dizem que é um programa velho, que não aguentam 
mais, que a fórmula é repetida. Ou que é um absurdo 
encher uma casa de gente improdutiva para passar 
meses exercendo suas improdutividades.”

texto II

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/578431145872147310/. 
Acesso em: 02 abr. 2021. Adaptado.

A esse respeito, avalie o que se afirma a seguir.

I – No segundo período do texto I a coesão textu-
al será mantida se houver a substituição do conector 
“para” pela locução prepositiva “a fim de”.

II – Na oração “Mas me pergunto agora:” (texto II), 
o verbo “perguntar” é intransitivo, isto é, não neces-
sita de complemento verbal para completá-lo.

III – No período “Dizem que é um programa velho,” 
(texto I) a oração principal é sem sujeito e a segunda 
oração exerce a função de um complemento nominal.

IV – No terceiro quadrinho há um erro de concordân-
cia, pois “a gente” exige sempre o verbo no plural; 
logo, o certo é grafar: “Eu sei lá para que a gente es-
tamos neste mundo!”

V – Em frases como “...você já se perguntou...” (texto 
II), a língua portuguesa tende à próclise do pronome 
átono porque o verbo vem antecedido de uma partícu-
la atrativa. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e V.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) III, IV e V.

raCIoCínIo lÓgICo

QuestÃo 11

Sendo x, y e k números naturais de modo que x > 0, 
y ≥ 1 e k >1, é correto afirmar que constitui uma rela-
ção possível a que se apresenta em 

a) y = x - k x  

b)  𝑦 =
𝑘
𝑥  −  1

c)  𝑦 = 𝑥2𝑘𝑘

d)  𝑦 =   𝑘𝑘𝑥 − 1

QuestÃo 12

Lúcio esqueceu em qual dia da semana estava e, ao 
perguntar para cada um dos seus 4 amigos, obteve 
uma informação distinta de cada um, sendo três de-
las verdadeiras e uma falsa:

- André: Ontem não foi sábado e nem domingo.

- Carlos: Amanhã será quarta-feira.

- Mateus: Hoje não é quarta-feira.

- Roberto: Amanhã não será sábado nem domingo.

Lúcio descobriu, corretamente, que estava em uma

a) segunda-feira.

b) terça-feira.

c) quarta-feira.

d) quinta-feira.
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QuestÃo 13

Considere um conjunto 𝐴 ⊂  ℕ  sendo 

               𝐴 = 𝑥 ∈   ℕ| 
7!

4! � 3! ≤  𝑥 <  
7!
5!

Sorteando-se um número do conjunto 𝐴 ⊂  ℕ, é correto 
afirmar que a probabilidade de ele ser um número 
par está apresentada em

a)  1
2

b)  1
4

c)  3
5

d) 
3
7

QuestÃo 14

São verdadeiras as seguintes afirmações relativas a 
um grupo de 9 amigos.

- A idade de Marcos é a média aritmética das idades 
desse grupo.

- Pedro possui exatamente 4 amigos mais novos. 

- Joaquim e José são os únicos amigos com a mesma 
idade.

- A soma das idades de todos é um número divisível 
por 9.

- O amigo de maior idade tem 4 anos a mais que o 
segundo amigo mais velho.

Nesse sentido, é correto afirmar que

a) Marcos é mais velho que Pedro.

b) Pedro é mais velho que Joaquim e José.

c) Marcos é mais novo que Joaquim e José.

d) Marcos tem idade igual à metade da soma das ida-
des do mais velho e do mais novo.

QuestÃo 15

Uma pessoa aplicou R$ 310.000,00 em um novo fun-
do que terá uma taxa de rendimento mensal de 1,5 % 
durante 3 meses para, no final desse período, utilizar 
todo o montante na construção de uma casa. O Custo 
Unitário Básico por metro quadrado (CUB/m²) indi-
ca o valor, em reais, dos custos gerais de cada metro 
quadrado de uma edificação que será construída. Ela 
receberá de presente um dos 4 lotes disponíveis em 
um condomínio fechado cujas respectivas áreas es-
tão indicadas na ilustração a seguir, e o CUB/m² para 
imóveis com alto padrão de acabamento na região 
é de R$ 1.570,00. O condomínio tem, por regra, que 
a área total construída não ultrapasse 50 % da área 
total do respectivo lote.

         

É correto afirmar que para construir uma casa com 
alto padrão de acabamento e com a maior área pos-
sível neste condomínio, utilizando como limite de 
gasto na construção todo o montante obtido nesta 
aplicação, essa pessoa deverá escolher o lote

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.
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ConHeCIMentos geraIs

QuestÃo 16

Considerando-se o que diz a Lei Orgânica do Municí-
pio de Bela Vista de Minas, associe corretamente os 
sujeitos da administração pública às suas respectivas 
atribuições. 

suJeItos

1 - Prefeito 

2 - Câmara dos Vereadores

atrIBuIções

(    ) Decretar estado de calamidade pública.

(    ) Providenciar sobre o incremento do ensino.

(    ) Solicitar a intervenção do Estado no Município.

(   ) Prover os cargos públicos e expedir os demais 
atos referentes à situação funcional dos servidores.

(  ) Criar comissão parlamentar de inquérito sobre 
fato determinado e prazo certo, mediante requeri-
mento de um terço de seus membros.

A sequência correta dessa associação é

a) 2, 1, 1, 2, 2.

b) 1, 1, 2, 1, 2.

c) 1, 2, 2, 1, 1. 

d) 2, 2, 1, 2, 1.

QuestÃo 17

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre a organização da administração pública. 

(   ) A Petrobras e o Banco do Brasil são exemplos de 
empresas públicas. 

(   ) A administração pública federal se divide entre 
administração direta e indireta. 

(   ) O Poder Executivo é exercido pelo presidente da 
república auxiliado pelos seus respectivos ministros 
de Estado. 

(   ) As fundações públicas são instituições com fins 
lucrativos, criadas por lei para a exploração de ativi-
dade econômica. 

(   ) As autarquias, tais como as universidades públi-
cas, são entidades criadas para garantir a execução e 

a gestão administrativa de atividades típicas da admi-
nistração pública. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V, F, F.

b) V, F, F, V, V.

c) F, V, V, F, V.

d) F, V, F, V, V. 

QuestÃo 18

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I - O Estado tem competências definidas e sua atua-
ção é limitada pelo texto constitucional, mas não se 
deve esquecer de que, em uma democracia, Estado e 
sociedade formam um todo indivisível.

porQue

II - A construção de um país mais próspero e jus-
to se dá a partir do diálogo entre Estado (gestor) e 
sociedade (que elege seus representantes), para a 
definição das prioridades que guiarão a atuação go-
vernamental. 

Sobre as asserções é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 

c) as duas são verdadeiras, mas a segunda não se re-
laciona com a primeira. 

d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira. 
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QuestÃo 19

Segundo dados do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), 70,8 milhões de 
pessoas são forçadas a se deslocarem pelo mundo 
anualmente. Parte desse fenômeno é resultado de 
guerras, conflitos ou de alguma forma de persegui-
ção (política, religiosa, de gênero dentre outras). (Es-
tado de Minas, 2020). No Brasil, o estado de Minas 
Gerais tem atraído um número significativo dessa po-
pulação, o que demanda um olhar atento por parte 
do poder público. 

Numere as etapas na sequência em que descrevem 
um processo de planejamento de políticas públicas 
destinadas a grupos populacionais específicos como 
os de migrantes e refugiados. 

(   ) Avaliação e reformulação das estratégias adotadas. 

(   ) Criação de indicadores para avaliação contínua 
das ações propostas. 

(   ) Construção de estratégias e frentes de atuação 
nas diferentes áreas. 

(   ) Realização de diagnóstico para identificação do 
perfil dessa população.

(   ) Delimitação dos objetivos a serem alcançados em 
relação à população em questão. 

(   ) Mapeamento das necessidades e questões críti-
cas da população a partir do perfil identificado. 

A sequência correta dessa numeração é

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

QuestÃo 20

O artigo 7º da Constituição Federal/1988 trata dos di-
reitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Entre esses diretos é incorreto afirmar que está a ga-
rantia de

a) proteção em face à automação, nos termos da lei. 
b) repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos. 
c) proibição de trabalho de qualquer natureza a me-
nores de 18 anos. 
d) irredutibilidade do salário, salvo o que for estabe-
lecido em convenção ou acordo coletivo.

ConHeCIMentos espeCíFICos

QuestÃo 21

A sequência que apresenta corretamente as seguran-
ças a serem garantidas pela proteção social, confor-
me a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
está indicada em

a) pública / privada / alimentar.

b) de renda / de patrimônio / pública. 

c) de autonomia / de empoderamento / de propriedade. 

d) de sobrevivência (de rendimento e de autonomia) 
/ de acolhida / de convívio ou vivência familiar.

QuestÃo 22

Conforme a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei Fe-
deral nº 8.742, de 1993), a organização da assistência 
social tem como base as seguintes diretrizes, exceto
 

a) participação da população, por meio de organiza-
ções representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis.

b) supremacia das políticas de assistência social so-
bre aquelas inscritas na Política de Seguridade Social.

c) descentralização político-administrativa para os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo.

d) primazia da responsabilidade do Estado na condu-
ção da política de assistência social em cada esfera 
de governo. 

QuestÃo 23

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços So-
cioassistenciais, é correto afirmar que corresponde 
ao Serviço de Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade o Serviço

a) de Acolhimento em República. 

b) Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

c) de Proteção e Atendimento Especializado a Famí-
lias e Indivíduos (PAEFI). 

d) de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimen-
to de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 
(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 
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QuestÃo 24

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, 
referentes aos objetivos da proteção social básica 
no âmbito da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS). 

A proteção social básica tem como objetivos preve-
nir situações de risco através do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
___________ familiares e comunitários. Destina-se 
à população que vive em situação de ____________ 
decorrente da pobreza, privação (ausência de 
___________, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e/ou, fragilização de víncu-
los afetivos-relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras). 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) valores / rua / renda 

b) vínculos / abandono / liberdade

c) vínculos / vulnerabilidade social / renda

d) princípios / vulnerabilidade social / familiares

QuestÃo 25

É correto afirmar que a forma de acesso de crianças e 
adolescentes ao Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora se dá por meio de

a) busca ativa.

b) demanda espontânea.

c) encaminhamento do CRAS.

d) determinação do Poder Judiciário.

QuestÃo 26

Sobre a atuação das/os assistentes sociais na Políti-
ca de Assistência Social, conforme os parâmetros es-
tabelecidos pelo Conselho Federal de Serviço Social 
(2007), é correto afirmar que

a) o perfil do/a assistente social para atuar na Política 
de Assistência Social deve afastar-se das abordagens 
tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que refor-
çam as práticas conservadoras que tratam as situa-

ções sociais como problemas pessoais que devem ser 
resolvidos individualmente.

b) o/a assistente social deve evitar intervenções 
orientadas por uma perspectiva social crítica, tendo 
em vista que as expressões da questão social sob o 
prisma teórico se diferenciam consideravelmente das 
situações que permeiam o cotidiano do trabalho. 

c) o serviço social e a assistência social possuem sig-
nificados análogos sendo, portanto, importante para 
a identidade profissional reconhecer o serviço social 
enquanto assistência social, enfatizando a histórica 
correlação entre ambos. 

d) é desejável que o/a assistente social atue pela am-
pliação dos direitos sociais desde que sua prática não 
configure uma dimensão pedagógico-interpretativa e 
socializadora de informações e saberes no campo dos 
direitos, da legislação social e das políticas públicas, 
sendo esta uma atribuição privativa da advocacia. 

QuestÃo 27

Preencha corretamente as lacunas do fragmento a 
seguir, extraído do Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia (Lei Federal nº 13.146, de 2015). 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de _________  prazo de natureza físi-
ca, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em inte-
ração com uma ou mais __________, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
_________ de condições com as demais pessoas. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do fragmento é

a) longo / barreiras / igualdade

b) curto / pessoas / proximidade

c) longo / situações / desigualdade

d) médio / barreiras / superioridade
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QuestÃo 28

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 
nº 8.069, de 1990) estabelece que é dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar a efetivação dos direitos funda-
mentais às crianças e adolescentes. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma sobre o direito à convivência familiar e co-
munitária.

(   ) O direito à convivência familiar e comunitária é o 
direito que a criança ou o adolescente têm de serem 
criados e educados no seio de sua família e, excepcio-
nalmente, em família substituta.

(   )  O acolhimento institucional é medida excepcio-
nal e deve ser reavaliado a cada 03 meses pela au-
toridade judiciária, com base em relatório da equipe 
interprofissional ou multidisciplinar.

(   ) A criança tem o direito de viver, prioritariamen-
te, em uma família que tenha condições financeiras, 
educacionais, culturais e morais para criá-la.

(   ) A falta ou a carência de recursos materiais dos 
pais ou responsáveis constituem motivo para a perda 
do poder familiar e encaminhamento da criança ou 
adolescente para o acolhimento institucional.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) V, V, F, F.

c) F, V, V, F.

d) V, F, F, V.

QuestÃo 29

Associe as colunas relacionando corretamente a for-
ma de violência contra a mulher tipificada na Lei Ma-
ria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 2006) com sua 
respectiva descrição.

FoRmas de Violência
1 - Física
2 - Psicológica
3 - Sexual
4 - Patrimonial
5 - Moral

DesCrIções
(   ) Qualquer conduta que configure retenção, sub-
tração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, in-
cluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

(   ) Qualquer conduta que lhe cause dano emocio-
nal e diminuição da autoestima ou que prejudique 
e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangi-
mento, humilhação, manipulação, isolamento, vi-
gilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridiculariza-
ção, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação.

(   ) Qualquer conduta que configure calúnia, difama-
ção ou injúria.

(   ) Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal.

(   ) Qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
a manter e a participar de relação sexual não dese-
jada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 
da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de 
usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostitui-
ção, mediante coação, chantagem, suborno ou ma-
nipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos.

A sequência correta dessa associação é

a) 4, 5, 2, 3, 1.
b) 1, 5, 4, 2, 3. 
c) 1, 2, 3, 4, 5.
d) 4, 2, 5, 1, 3. 
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QuestÃo 30

O Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741, de 2003) 
regulamenta os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

não está previsto no Estatuto do Idoso que

a) a assistência social será prestada, de forma arti-
culada, conforme os princípios e diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Na-
cional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais 
normas pertinentes.

b) aos serviços de saúde públicos e privados e aos 
serviços socioassistenciais é facultada a notificação 
às autoridades sanitárias e policiais acerca dos casos 
de suspeita de violência praticada contra idosos.

c) aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, 
que não possuam meios para prover sua subsistência 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos ter-
mos da Lei Orgânica da Assistência Social.

d) o atendimento ao idoso será realizado, priorita-
riamente, por sua própria família, em detrimento 
do atendimento asilar, exceto os que não possuam 
família ou careçam de condições de manutenção da 
própria sobrevivência. 

QuestÃo 31

De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, 
de 2006), em relação às medidas protetivas de urgên-
cia aplicadas à ofendida, a autoridade judicial poderá 
determinar, exceto

a) a matrícula dos dependentes da ofendida em ins-
tituição de educação básica mais próxima do seu do-
micílio ou a transferência deles para essa instituição, 
independentemente da existência de vaga.

b) a responsabilização dos membros da família da ofen-
dida pelo seu acolhimento e de seus dependentes.

c) o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 
direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.

d) a separação de corpos.

QuestÃo 32

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o teor do Código de Ética do/a Assistente 
Social. 

(   ) Constitui infração disciplinar participar de insti-
tuição que, tendo como objeto o Serviço Social, não 
esteja inscrita no Conselho Regional. 

(   ) É dever do/a assistente social depor como teste-
munha sobre situação sigilosa do/a usuário/a de que 
tenha conhecimento no exercício profissional. 

(   ) É vedado à/ao assistente social apoiar e/ou par-
ticipar dos movimentos sociais e organizações popu-
lares vinculados à luta pela consolidação e ampliação 
da democracia e dos direitos de cidadania. 

(    ) Multa, advertência pública e cassação do registro 
profissional correspondem a penalidades aplicáveis 
à/ao assistente social que infringir o Código de Ética. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F, F.

b) F, V, V, F.

c) V, F, F, V.

d) F, F, V, V.
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QuestÃo 33

Avalie o que se considera serem afirmações aborda-
das pelo Conselho Federal de Serviço Social (2010) 
sobre o estudo social.

I – Na realização do estudo social, o/a assistente so-
cial pauta-se pelo que é expresso verbalmente e pelo 
que não é falado, mas que se apresenta aos olhos 
como integrante do contexto em foco. 

II – O estudo social, a perícia social, o laudo social 
e o parecer social fazem parte de uma metodologia 
de trabalho de domínio específico e exclusivo do/a 
assistente social. 

III – O laudo social é o documento resultante do pro-
cesso de perícia social e apresenta o registro das in-
formações mais significativas do estudo social, além 
do parecer social. 

IV – O estudo social e o prontuário do/a assistente 
social são documentos públicos e qualquer pessoa 
pode requisitar o acesso a eles. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) III. 

b) II e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, II e III. 

QuestÃo 34

A visita domiciliar é definida por Closs e Scherer 
(2017) como um instrumento de trabalho que visa 
ao conhecimento aprofundado do modo e das condi-
ções de vida da população usuária, realizada direta-
mente no espaço de vivência desses indivíduos. 

Sobre a utilização desse instrumental pelo/a assis-
tente social, é correto afirmar que a visita domiciliar 
deve

a) ser agendada com a concordância dos usuários, 
bem como o motivo da visita precisa ser explicitado 
pelo/a profissional. 

b) acontecer sem agendamento prévio para evitar a 
descaracterização pelos usuários da realidade a ser 
investigada no domicílio. 

c) priorizar o controle e a fiscalização da população 
quanto ao enquadramento nos critérios para acesso 
aos benefícios. 

d) favorecer a moralização da questão social a partir 
da responsabilização dos sujeitos sobre as desigual-
dades vivenciadas.

QuestÃo 35

No Seminário Nacional “O Trabalho do/a Assistente 
Social no SUAS”, Mioto (2009) propõe o debate so-
bre família e Assistência Social. Em seu raciocínio, a 
debatedora aponta duas concepções que percorrem 
essa discussão, a saber: a relação família e Assistên-
cia Social enquanto ajuda ou intervenção pública e a 
relação família e Assistência Social como direito de 
cidadania. 

Avalie as afirmações sobre essas concepções, confor-
me o esquema de Mioto.

I - A concepção de ajuda pública ancora-se na ideia de 
que a família é a principal instância de proteção social. 

II - A concepção de direito de cidadania ancora-se na 
ideia de que o Estado é a principal instância de pro-
teção social. 

III - A concepção de ajuda pública ancora-se na ideia 
de que a efetivação da proteção social exige a desmer-
cadorização e a desfamilização  das políticas sociais. 

IV - A concepção de direito de cidadania ancora-se 
na ideia de que a presença do Estado na garantia dos 
direitos sociais contribui para a autonomia dos indiví-
duos em relação à família. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV.  
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