
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
Pra ser sincero 

 

Pra ser sincero 

Não espero de você 

Mais do que educação 

Beijos sem paixão 

Crime sem castigo 

Aperto de mãos 

Apenas bons amigos 

 

Pra ser sincero 

Não espero que você 

Minta 

Não se sinta capaz 

De enganar 

Quem não engana 

A si mesmo 

 

Nós dois temos 

Os mesmos defeitos 

Sabemos tudo 

A nosso respeito 

Somos suspeitos 

De um crime perfeito 

Mas crimes perfeitos 

Não deixam suspeitos 

 

Pra ser sincero 

Não espero de você 

Mais do que educação 

Beijos sem paixão 

Crime sem castigo 

Aperto de mãos 

Apenas bons amigos 

 
(O papa é pop.1990 -  Engenheiros do Hawaii) 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/12888/ 
 
QUESTÃO 01 
Depreende-se do texto que:  
(A) O eu-lírico cometeu um erro a ser punido com o fim da possibilidade de qualquer relacionamento entre o casal em questão. 
(B) Por todos os erros cometidos no relacionamento o eu-lírico já não pode mais confiar em sua companheira. 
(C) A companheira do eu-lírico o condena por suas falhas com o fim do relacionamento. 
(D) Apesar de todo o drama exposto, o eu-lírico ainda pode confiar em sua companheira. 
(E) Na certeza de um reencontro os dois se tratarão apenas como bons amigos. 
 
QUESTÃO 02 
Quanto ao gênero o texto oferecido para análise é classificado como canção. Já em relação ao tipo, o mesmo deve ser 
corretamente classificado como: 
(A) Prescritivo. 

(B) Injuntivo. 

(C) Argumentativo. 

(D) Descritivo. 

(E) Narrativo. 

 
 

Pra ser sincero 

Não espero que você 

Me perdoe 

Por ter perdido a calma 

Por ter vendido a alma 

Ao diabo 

 

Um dia desses 

Num desses 

Encontros casuais 

Talvez a gente 

Se encontre 

Talvez a gente 

Encontre explicação 

 

Um dia desses 

Num desses 

Encontros casuais 

Talvez eu diga 

Minha amiga 

Pra ser sincero 

Prazer em vê-la 

Até mais 

 

Nós dois temos 

Os mesmos defeitos 

Sabemos tudo 

A nosso respeito 

Somos suspeitos 

De um crime perfeito 

Mas crimes perfeitos 

Não deixam suspeitos 

 



 
 

 
QUESTÃO 03 
“Você sabe que eu só penso em você 

Você diz que vive pensando em mim 

Pode ser, se é assim 

Você tem que largar a mão do não 

Soltar essa louca, arder de paixão 

Não há como doer pra decidir 

Só dizer sim ou não 

Mas você adora um se 

Eu levo a sério, mas você disfarça 

Você me diz à beça e eu nessa de horror 

E me remete ao frio que vem lá do sul 

Insiste em zero à zero eu quero um à um” 

(Djavan ao vivo, 1999 – Djavan) 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/djavan/69400/ 

  
Tomando a leitura de parte da letra da música acima marque a alternativa que NÃO apresenta um pronome. 
(A) Pode ser, se é assim. 

(B) Você adora um se. 

(C) Eu levo a sério, mas você disfarça.   

(D) Diz que vive pensando em mim.  

(E) Insiste em zero à zero eu quero um à um. 

 

QUESTÃO 04 
Qual das alternativas apresenta um exemplo de “Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta”? 
(A) Gostaria de que você arrumasse seus brinquedos. 
(B) Meu maior desejo: comer sem engordar. 
(C) A música do Roberto Carlos, que tocou na apresentação das crianças, me emocionou. 
(D) Desejo que todos façam uma boa prova.  
(E) Ela não dormiu o tanto quanto precisava.  
 

QUESTÃO 05 

 
 
Marque a alternativa que apresenta o fenômeno linguístico observado na tirinha acima. 
(A) Polissemia. 
(B) Sinonímia. 
(C) Paronímia.   
(D) Antonímia.   
(E) Monossemia.  
 
QUESTÃO 06 
Marque a alternativa que apresenta uma oração coordenada assindética. 
(A) Jéssica não concluiu a atividade, assim não poderá dormir essa noite. 
(B) Estude bastante ou não terá sucesso na prova. 
(C) Gosto de comer pizza, porém hoje comerei apenas salada. 
(D) Limpei a casa e aproveitei para fazer minha atividade física. 
(E) Ao chegar em casa brigamos, conversamos, dormimos. 
 
 



 
 

 
QUESTÃO 07 
Marque a alternativa em que NÃO deveria ocorrer o uso de crase. 
(A) Vou agora à sorveteria. 
(B) Venha após às 14 horas. 
(C) O bebê corava de rir à medida que a mãe cantarolava.   
(D) Não fale sobre isso àquela pessoa.   
(E) O ensaio começa às 8 horas.  
 
QUESTÃO 08 
Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em três momentos distintos: no 
endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Marque a alternativa que apresenta um item que diferencia um texto 
oficial direcionado ao Presidente da República de um texto oficial direcionado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
(A) Vocativo. 
(B) Endereçamento. 
(C) Tratamento no corpo do texto. 
(D) Abreviatura. 
(E) Despedida. 
 
QUESTÃO 09 
“Utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, 

hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área; usar frases curtas, bem estruturadas; buscar a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto; não utilizar regionalismos e neologismos; apresentar as orações na 

ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da 

ordem inversa da oração”. 

Texto adaptado do Manual de Redação da Presidncia da República.  

 
O texto acima, adaptado do Manual de Redação da Presidência da República, corresponde a qual atributo da Redação 
Oficial? 
(A) Concisão.  
(B) Clareza e precisão. 
(C) Objetividade. 
(D) Coesão e coerência. 
(E) Formalidade e padronização. 
 
QUESTÃO 10 
“É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente tais correspondências são 

enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para 

expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional 

matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de 

interesse dos Poderes Públicos e da Nação”. 

Texto adaptado do Manual de Redação da Presidncia da República.  

 
A qual documento oficial o trecho acima faz referência?  
(A) Carta Ministerial.  
(B) Carta Presidencial. 
(C) Mensagem. 
(D) Exposição de Motivos. 
(E) Correio Eletrônico. 
 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
Uma empresa realizou uma campanha de qualidade de vida, promovendo ações de incentivo aos cuidados com a saúde de 
suas funcionárias e seus dependentes. Para isso fez um levantamento da quantidade de funcionárias e o número de filhos 
para organização da ação.  
O gráfico a seguir tem o resultado do número de mulheres com os números de filhos. 
 
 



 
 

 

  
 

 
QUESTÃO 12 
Uma piscina com formato de um prisma retangular está no projeto de um condomínio. As dimensões (largura, 
comprimento e profundidade) inicialmente previstas foram alteradas após perceberem que as famílias que estavam 
adquirindo as residências na planta tinham, em geral, filhos pequenos. Os projetistas resolveram diminuir a profundidade 
em 50% (cinquenta por cento) e aumentar a largura em 40% (quarenta por cento). 
 

 
 
 
QUESTÃO 13 
Clara está vendendo bombons de chocolate para compor renda. Ela fez um curso no qual aprendeu que vender em caixas 
pode ser mais lucrativo e que é muito importante saber o custo de cada produto. Ela produziu 120 (cento e vinte) bombons 
de chocolate essa semana com custo total de R$ 40,00 (quarenta reais). Comprou 20 (vinte) caixas pelo preço total de R$ 
60,00 (sessenta reais).  Cada caixa comporta 6 (seis) bombons. Qual o valor do custo de cada caixa montada com os 
bombons?  
(A) R$ 5,00. 
(B) R$ 7,00. 
(C) R$ 9,00. 
(D) R$ 12,00. 
(E) R$ 15,00. 
 
QUESTÃO 14 
As tabelas a seguir mostram a divisão de classe social por faixa salarial e o número de funcionários de uma empresa. Um 
funcionário será sorteado para ganhar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em vale-compras no supermercado. 
 

 
 
 

Pergunta-se: 
Qual é a porcentagem de mulheres com dois ou mais 
filhos? 
 
(A) 20%. 
(B) 25%. 
(C) 30%. 
(D) 35%. 
(E) 40%. 

 

Em relação ao volume inicialmente previsto, 
podemos dizer que houve 
 
(A) um acréscimo de 10%.  
(B) um acréscimo de 30%. 
(C) um decréscimo de 10%. 
(D) um decréscimo de 30%. 
(E) uma compensação e o volume ficou o mesmo. 
 



 
 

 
Qual a probabilidade do sorteado ser das classes D e E? 
(A) 37,5%. 
(B) 42,5%. 
(C) 45,2%. 
(D) 47,5%. 
(E) 48,2%. 
 
QUESTÃO 15 
A Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, define a quantidade de cloro permitida para uma água 
potável. O máximo permitido é de 2mg/L (dois miligramas por litro). Até esse valor, não ocorre alteração do cheiro e do 
sabor da água. Em um recipiente com 1.500 mL (mil e quinhentos mililitros) de água, quanto é o máximo de cloro que pode 
ser utilizado?     
(A) 3 mg. 
(B) 3,5 mg. 
(C) 3,7 mg. 
(D) 4 mg. 
(E) 4,2 mg. 
 
QUESTÃO 16 
Uma empresa está investigando o número de pessoas com depressão no trabalho. O departamento de assistência social 
constatou que 8 (oito) em cada 50 (cinquenta) pessoas têm algum grau de depressão. Serão contratadas mais 1.200 (mil e 
duzentas) pessoas para uma nova filial. Segundo os números encontrados pela pesquisa da empresa, quantas pessoas 
poderão desenvolver depressão? 
(A) 176. 
(B) 178. 
(C) 182. 
(D) 186. 
(E) 192. 
 
QUESTÃO 17 
Considere as seguintes proposições. 
I- Todo assistente social é conhecedor de direitos humanos. 
II- Tem assistente social que é empático. 
III - Paulo é assistente social. 
De acordo com as proposições, a única afirmativa que podemos garantir como verdade é:  
  
(A) Paulo é conhecedor de direitos humanos e empático. 
(B) Todo assistente social é empático e conhecedor de direitos humanos. 
(C) Paulo é conhecedor de direitos humanos. 
(D) Paulo é uma pessoa boa. 
(E) Paulo não é empático. 
 
QUESTÃO 18 
As premissas a seguir são verdadeiras. 
I- Se a população estuda, então fazemos boas escolhas. 
II- Se a população não estuda, então assistente social não é conhecedor das leis. 
III- Assistente social é conhecedor das leis. 
Após analisá-las, marque a alternativa que tem um argumento válido. 
(A) A população não estuda. 
(B) Assistente social não é conhecedor das leis. 
(C) Fazemos boas escolhas. 
(D) A população não estuda e assistente social é conhecedor das leis. 
(E) Assistente social é conhecedor das leis e não fazemos boas escolhas. 
 
QUESTÃO 19 
Aconteceu um deslizamento de terra durante o final de semana. A defesa civil tem 5 (cinco) psicólogos e 4 (quatro) 
assistentes sociais. O responsável pela defesa civil enviará uma equipe com duas pessoas, um psicólogo e um assistente 
social para visitar as famílias. Qual a expressão numérica que representa todas as duplas possíveis? 
 
 



 
 

 
(A) 4+5. 
(B) 45. 
(C) (5+4)x4. 
(D) 5x4. 
(E) (54):4. 
 
QUESTÃO 20 
Um médico receitou um comprimido de seis em seis horas a um paciente portador de doença crônica. O paciente foi à 
Unidade Básica de Saúde e recebeu 140 (cento e quarenta) comprimidos. Ele tem comprimidos para quantos dias? 
(A) 35 dias. 
(B) 32 dias. 
(C) 30 dias. 
(D) 28 dias. 
(E) 26 dias. 
 
 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21  
Analise as alternativas abaixo que versam sobre tipos de computadores, conceitos de hardware e software e, aponte 
aquela que NÃO apresenta conteúdo totalmente correto. 
(A) Os softwares de sistema são programas que permitem a interação do usuário com a máquina e os softwares aplicativos são os 

programas de uso cotidiano que permitem a realização de tarefas específicas. 
(B) O hardware é composto pelas peças físicas que compõem o computador e essa estrutura pode ser verificada através da divisão 

em vários elementos. Um desses elementos se chama “dispositivos de entrada”. Entre esses dispositivos encontramos o 
teclado; o leitor de código de barra e; o mouse. 

(C) Os computadores de terceira geração funcionavam por circuitos integrados que substituíram os transistores e já apresentavam 
uma dimensão menor e maior capacidade de armazenamento. Foi exatamente nesse período que os chips foram criados.  

(D) A unidade lógica e aritmética pode ser conceituada como a “unidade central do processador” que executa as operações 
aritméticas e lógicas entre dois números. Seus parâmetros incluem além dos números operandos, um resultado, um comando 
da unidade de controle, e o estado do comando após a operação. 

(E) Existem nos dias de hoje uma grande diversidade de software. Entre eles temos o “Skype” que pode ser conceituado como o 
aplicativo que possibilita o acesso/manipulação de um computador de forma remota e; o “Mozilla FireFox” que se conceitua 
como aplicativo que permite ao usuário navegar na Internet. 

 
QUESTÃO 22 
‘São buscadores de interfaces de interrogação textual. Revisam os bancos de dados das páginas por meio de rastreadores 

Web e coletam informações de conteúdos compatíveis com a pesquisa do usuário. Uma vez que uma consulta é feita, 

classificam os resultados de acordo com a relevância em relação à pesquisa específica e o histórico de navegação do 

usuário”. 

 
O trecho textual acima se refere a um tipo de buscadores de sítio/sites na Internet conhecido como 
(A) metabuscadores. 
(B) web service. 
(C) hierárquicos. 
(D) de diretórios. 
(E) multibuscadores. 

 
 
QUESTÃO 23  
“As redes de computadores possibilitam a interação entre diversas máquinas que podem estar conectadas entre si de 

forma remota. Nessa interação pode ocorrer um compartilhamento de ferramentas e aplicativos, entre eles, o programa 

de envio e recebimento de mensagens”.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sobre esse contexto aponte a alternativa correta. 
(A) Muito embora tenha uma interface bastante diferenciada do OutLook, o Windows Live Mail que faz parte do pacote Essentials, 

tornou-se uma ótima opção de software de gerenciamento de correio eletrônico por ter uma estrutura leve e compatível com o 
Windows Live Messenger. 

(B) O Thunderbird é um programa de correio eletrônico desenvolvido pelo mesmo criador do navegador Firefox sob a plataforma 
Android. Funciona exclusivamente em tablets/celulares e apresenta uma interface muito amigável, possibilitando a instalação de 
centenas de add-ons. 

(C) Se um usuário deseja instalar um programa de gerenciamento de e-mails e ao mesmo tempo utiliza diversos produtos do 
Google, então a sua melhor opção de instalação é o NetClient. 

(D) Para uma opção mais pessoal do que profissional podemos encontrar o IncrediMail que apresenta uma interface bastante 
organizada e fácil de usar. No entanto, esse programa apresenta uma limitada composição nas mensagens, pois não permite 
uma avançada formatação de texto. 

(E) É possível importar dados de diversos outros programas de gerenciamento de e-mails ou webmails, como Outlook e Yahoo, 
quando se o usa o programa Windows Mail, pois o mesmo por ser multiplataforma tem a capacidade de organizar todos os tipos 
de dados em sua estrutura. 

 

QUESTÃO 24 
Analise as assertivas a seguir que tratam sobre vírus e pragas virtuais. 
 
I - “Worms” são programas que, uma vez instalados no sistema do usuário, realizam o monitoramento de suas atividades e enviam as 
informações coletadas para terceiros, por meio da internet. 
II - Os “trojans” são programas ou códigos maliciosos que se disfarçam de softwares legítimos para executarem ações danosas ao 
computador do usuário. 
III - Um “Spyware” possui a capacidade de se propagar automaticamente e enviar cópias completas de si mesmo para outros 
computadores.  
 
A alternativa correta é? 
(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas a assertiva II está correta. 
(C) Apenas a assertiva III está correta. 
(D) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
(E) Somente as assertivas I e II estão corretas. 

 
QUESTÃO 25 
“O termo Segurança da Informação é utilizado para se referir à defesa de dados. É o que garante que apenas pessoas 

autorizadas tenham acesso a computadores, dados e redes, garantindo que todas as informações mantenham sua 

integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade”. (IdBlog). 

 

Analise as assertivas abaixo sobre os pilares da Segurança da Informação e a seguir aponte a alternativa correta. 

I - Parte de um princípio jurídico do mesmo nome, no qual não se pode negar a origem da informação fornecida.  Esse pilar 
se aplica principalmente em casos de certificados online, transações e assinaturas digitais.  
 
II - Trata sobre um dos principais objetivos da Segurança da Informação que é impedir que pessoas não autorizadas 
tenham acesso às informações. Esse pilar é o responsável por validar a autorização do usuário para acessar sistemas, 
informações, etc... 
 
Os dois pilares tratados nas assertivas acima são, respectivamente: 
(A) Irretratabilidade e; Autenticidade. 
(B) Confiabilidade e; Acessibilidade. 
(C) Inegabilidade e; Validação. 
(D) Confiabilidade e; Acessibilidade. 
(E) Integridade e; Validação. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 26 
“O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, em reunião nesta quarta-feira (04/05/22), elevar a 

taxa básica de juros, a Selic, pela décima vez consecutiva. Com o avanço de um ponto percentual, o indicador passa, 

agora, a vigorar na faixa de 12,75% ao ano, o maior patamar desde janeiro de 2017”. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/bc-sobe-juros-pela-decima-vez-consecutiva-e-selic-chega-em-1275-ao-ano/. Acesso em 05 de 

maio de 2022. 

 
Para os economistas, o aumento da taxa Selic é usado para conter a inflação, mas apresenta vários reflexos na economia, 
dentre os quais  
(A) reduzir o valor das tarifas cobradas pelo sistema bancário brasileiro. 
(B) tornar o crédito mais caro para consumidores e empresas, o que prejudica o consumo e a produtividade. 
(C) estimular uma redução acentuada dos juros nos empréstimos realizados no sistema financeiro. 
(D) promover uma redução substancial dos juros da dívida pública brasileira. 
(E) provocar queda no lucro dos depósitos da poupança e em outras aplicações financeiras. 
 
QUESTÃO 27 
“No dia 22 de março de 1993, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. A cada ano, a 

ONU escolhe um tema específico a ser discutido nessa data, e em 2022 o tema é “Águas subterrâneas: Tornando o 

invisível visível”. Embora em nosso país haja abundância de água em comparação com outros países, a distribuição dos 

serviços relacionados à água (como água potável, esgoto tratado e drenagem) ainda é desigual”. 
Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/22-de-marco-dia-mundial-da-agua/. Acesso em 03 de maio 

de 2022. Com adaptações. 

 
No Brasil, uma proposta de política pública viável e adequada para melhorar a oferta de água à sociedade, levando-se em 
consideração a preservação ambiental, seria a (o)  
(A) completa proibição do uso dos recursos hídricos na indústria e na agropecuária. 
(B) ocupação das nascentes dos rios com projetos habitacionais para a população mais pobre. 
(C) expansão da pecuária extensiva de gado às margens dos igarapés, rios e córregos. 
(D) universalização do saneamento básico e a devida proteção dos corpos d'água potável. 
(E) apoio estatal para as atividades mineradoras nos rios da região Amazônica. 
 
QUESTÃO 28 
“O Supremo Tribunal Federal - STF condenou, no dia 20 de abril deste ano, um deputado federal a oito anos e nove 

meses de prisão em regime fechado. Além da pena, o Relator também estabeleceu perda do mandato e dos direitos 

políticos e multa de cerca de R$ 200 mil. O deputado ainda pode recorrer da decisão ao próprio Supremo. A prisão só 

deve ser executada quando não houver mais possibilidades de recurso”. 
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/20/julgamento-stf-daniel-silveira.ghtml. Acesso em 07 de maio de 2022. Com 
adaptações. 

 
Os fatos que deram origem à ação penal ocorreram em 2020 e 2021, por meio das redes sociais. No julgamento, o deputado 
foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 
(A) quebra do decoro parlamentar e prática de corrupção passiva. 
(B) deixar de comparecer a um terço das sessões legislativas sem justificativa. 
(C) estimular atos antidemocráticos e ameaçar ministros do STF e a própria instituição. 
(D) divulgar áudios de teor sexista contra mulheres ucranianas. 
(E) prática de atos de improbidade administrativa e assédio moral contra mulheres. 
 
 
QUESTÃO 29 
“Trata-se de uma modalidade de crime que existe desde 1990 e foi originada no Nordeste, onde grupos altamente 

armados atacavam pequenas cidades do sertão nordestino para realizar crimes cinematográficos, cercados de muita 

violência. Atualmente, a espécie do crime está mais concentrada na região Sudeste. Por serem quadrilhas "qualificadas" 

e com grande planejamento, na maioria dos casos, esses grupos são oriundos de grandes facções criminosas, portando-se 

sempre de coletes à prova de balas, metralhadoras e até rádios para comunicação, além de estarem sempre em grande 

número, com um grupo, em média, de 30 pessoas”. 
Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias. Acesso em 07de maio de 2022. Com adaptações. 
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Essas quadrilhas estão se especializando no domínio de cidades inteiras. O caso mais recente ocorreu em abril deste ano 
na cidade de Guarapuava (PR), a 250 km de Curitiba. Essas ações criminosas são conhecidas como: 
(A) Novo Cangaço. 
(B) Terrorismo de Estado. 
(C) Insurreição. 
(D) “Saidinha”. 
(E) Sequestro relâmpago. 
 
QUESTÃO 30 
Sobre a conjuntura brasileira no início de 2022, assinale a alternativa correta. 
(A) O Brasil apresentou um crescimento do Produto Interno Bruto acima de 10% nos primeiros meses do ano, devido à retomada 

das atividades econômicas interrompidas desde 2020 pela pandemia de Covid-19. 
(B) Os alertas de desmatamento na Amazônia foram os menores já registrados até abril, de acordo com os dados do sistema de 

alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os alertas diminuíram devido ao melhor aparelhamento dos órgãos 
ambientais, aumentando as fiscalizações na região. 

(C) A retomada das aulas presenciais, em virtude do fim das medidas restritivas à circulação e ao avanço da vacinação contra a 
COVID-19, demonstra que os alunos das escolas públicas pouco ou nada foram afetados nos anos anteriores quando estavam 
no ensino remoto. 

(D) O país superou a crise energética dos anos anteriores, pois mesmo com a redução das chuvas nos reservatórios das 
hidrelétricas, a bandeira tarifária se manteve verde para a maioria dos consumidores de janeiro a abril deste ano. 

(E) O aumento dos indicadores socioeconômicos, como a inflação e o desemprego, afetou mais a população de menor renda, 
ampliando as desigualdades sociais, o que levou muitos brasileiros à condição de extrema pobreza. 

 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO 31  
De acordo com a Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS) trabalham em conjunto objetivando defender e disciplinar o exercício profissional do 
(a) assistente social em todo o Brasil, competindo a eles determinadas atribuições. Nesse sentido, NÃO é atribuição do 
Conselho Federal de Serviço Social:  
(A) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 
(B) Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 
(C) Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunais Regionais de Ética Profissional. 
(D) Julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CRESS. 
(E) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de Serviço Social. 

 
QUESTÃO 32  
Quando o (a) assistente social, no processo de desligamento de um trabalho, independentemente do tipo de vínculo que 
possui com esta instituição e ainda que a causa do desligamento tenha sido motivada por demissão, repassa a (ao) 
profissional que irá substituí-la (o) todas as informações necessárias que contribuam para a continuidade do trabalho 
desta pessoa substituta, na perspectiva do Código de Ética do Assistente Social este (a) profissional está 
(A) cumprindo um dever de acordo com o Código de Ética do (a) Assistente Social em seu capítulo III, artigo 10, quando trata das 

relações com Assistentes Sociais e outros Profissionais. 
(B) usufruindo de um dos direitos previstos no Código de Ética do (a) assistente social em seu capítulo II, artigo 7º, que trata das 

relações com as instituições empregadoras e outras. 
(C) exercendo um direito em suas relações com assistentes sociais e outros profissionais.de acordo com o Código de Ética do (a) 

Assistente Social no capítulo III.  
(D) sendo negligente, pois é vedado ao (a) assistente social repassar informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho a 

outros profissionais sendo essa prática prejudicial à sua reputação. 
(E) exercendo um direito que está previsto no capítulo I do Código de Ética onde orienta sobre a relação do (a) Assistente Social 

com os (as) usuários (as). 
 
 
QUESTÃO 33  
Sobre o processo de adoção conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, é correto afirmar:  
 
 
 
 



 
 

 
(A) O adotante há de ser pelo menos dez anos mais velho que o adotado. 
(B) A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do 

procedimento, antes de prolatada a sentença. 
(C) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 80 (oitenta) dias, 

observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. 
(D) O adotado tem direito, independentemente de sua idade, de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito 

ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes. 
(E) A morte dos adotantes restabelece o poder dos pais naturais. 
 
QUESTÃO 34  
“Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de deliberação colegiada, 

vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social”. (Lei 8742, 1993). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm . Acesso em 28 de Abril de 2022. 

 

Em se tratando da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742/1993, concernente ao Conselho Nacional de 
Assistência Social conforme acima exposto, no que compete à sua organização e gestão, é correto afirmar: 
(A) Seus membros são nomeados por Presidente do Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS). 
(B) Seus membros só podem ter mandato único de 2 (dois) anos. 
(C) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito por Presidente da República, 

para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período. 
(D) Entre os membros e respectivos suplentes que devem compor o Conselho Nacional de Assistência Social, 6 (seis) são 

representantes da sociedade civil, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. 
(E) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes. 
 
QUESTÃO 35  
Sobre a Política Nacional de Assistência Social (2004), analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. 
I - Um dos seus princípios é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica.  
II - Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos se trata de 
uma das seguranças a serem garantidas pela proteção social.  
III - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou, especial para famílias, indivíduos e 
grupos que deles necessitarem é uma das diretrizes da política. 
IV - Medidas socioeducativas em meio-aberto é um serviço da proteção social especial de média complexidade.  
(A) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a assertiva I está correta.  
(D) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
(E) Apenas a assertiva IV está correta. 
 
QUESTÃO 36  
“Sobre a documentação utilizada pelo (a) assistente social, podemos classificá-la como documentação técnica e 

documentação burocrático-administrativa/documentação oficial. Na primeira estão os documentos próprios ao exercício 

profissional do assistente social”. (TRINDADE, 2017, p.90). 

 
Nesse sentido, referente às estratégias e os procedimentos teóricos metodológicos do Serviço Social, assinale a 
alternativa que corresponde a uma documentação técnica, que como destacado pela autora se refere a documentos 
próprios utilizados no exercício profissional do assistente social. 
(A) Evolução ou acompanhamento social. 
(B) Cadastros de usuários.  
(C) Mapas estatísticos. 
(D) Fichas de admissão dos usuários. 
(E) Declarações para usuários e para instituições. 
 
QUESTÃO 37  
“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 a 

quaisquer dos seguintes órgãos”.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em 02 de maio de 2022.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm


 
 

 
Com relação ao direito à saúde, presente no capítulo IV do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 2003, marque a alternativa 
que NÃO corresponde a um dos órgãos a serem comunicados na situação exposta na referida lei, em seu artigo 19. 
(A) Autoridade policial.  
(B) Ministério Público. 
(C) Conselho Municipal de Saúde. 
(D) Conselho Municipal do Idoso. 
(E) Conselho Nacional do Idoso. 
 
QUESTÃO 38 
“Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em 

situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário”.  

Disponível em http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2019/07/PNAS_2004.pdf. Acesso em 02 de maio de 2022. 
 

A proteção social especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, conforme a Política Nacional de Assistência 
Social é organizada em média e alta complexidade. Conforme o trecho acima aponte a alternativa que corresponde a um 
dos serviços de proteção social especial de alta complexidade. 
(A) Abordagem de rua.  
(B) Plantão Social. 
(C) Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência. 
(D) Família acolhedora. 
(E) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 
 
QUESTÃO 39 
Concernente à intervenção de natureza técnico operativa do Serviço Social, NÃO é correto afirmar: 
(A) A dimensão técnico-operativa está interposta pela dimensão ético-política, por isto, não pode ser considerada neutra.  
(B) A dimensão técnico-operativa não conseguirá responder à realidade social de forma qualificada se for considerada independente 

das outras dimensões.  
(C) É a dimensão técnico-operativa que revela a profissão. Deriva dela a autoimagem do Serviço Social. 
(D) Apesar de a dimensão técnico-operativa dar visibilidade social à profissão, não está relacionada a ela a resolutividade da 

situação. 
(E) A dimensão técnico-operativa está repleta de representações sociais e da cultura profissional. 
 
QUESTÃO 40 
A Lei nº 7.853, de outubro de 1989, trata sobre o apoio a ser dado às pessoas com deficiência e sua integração social. Na 
referida lei, em seu artigo 8º, são definidos os crimes direcionados a essas pessoas, com punições de reclusão de dois a 
cinco anos e multa. Sendo assim, indique a alternativa que está em desacordo com o que especifica a lei sobre quais são 
esses crimes. 
(A) Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com 

deficiência. 
(B) Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de 

ensino de qualquer curso ou grau, desde que em instituições públicas, em razão de sua deficiência. 
(C) Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. 
(D) Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. 
(E) Deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei. 
 
 

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2019/07/PNAS_2004.pdf

