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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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Beijos e abraços 
 

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois 
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização 
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e 
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se 
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser 
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos. 
2º Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de 
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais 
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique 
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais 
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, 
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, 
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem 
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. 
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra 
grátis de abraço, eles estranham. 
3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O 
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. 
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso. 
4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição 
nacional. 

(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) estalados – hesitações – expansivo.  
b) estralados – hezitações – espancivo. 
c) extralados – esitações – expancivo. 
d) extalados – ezitações – espansivo. 
 
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) em – na – na.    c) na – na – para a. 
b) à – à – em.    d) com – à – à. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(     ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para 
justificar em “está”. 
(     ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”. 
(     ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem 
proparoxítonas. 
(     ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
a) V, V, F, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F.    d) F, V, F, V. 
 
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem 
uma relação de: 
a) explicação – condição. 
b) oposição – tempo. 
c) adversividade – causa. 
d) condição – oposição. 
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05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto: 
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada 
sindética. 
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que: 
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os 
americanos são mais descontraídos. 
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano, 
brasileiro ou russo. 
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a 
insultar um ao outro. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
07 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos 
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo 
volume é igual a: 
a) 96π cm3.     c) 192π cm3. 
b) 128π cm3.     d) 288π cm3. 
 
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em 
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para 
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as 
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os 
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a 
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo 
modelo que serão utilizadas será igual a: 
a) 30.      c) 36. 
b) 33.      d) 40. 
 
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os 
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados: 
16 alunos responderam corretamente a primeira questão. 
16 alunos responderam corretamente a segunda questão. 
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão. 
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões. 
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que: 
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão. 
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões. 
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões. 
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33. 
 
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 45 dias.    c) mais de 70 e menos de 75 dias. 
b) mais de 45 e menos de 70 dias.  d) mais de 75 dias. 
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é: 
a) Fernandes Pinheiro. 
b) Rio Azul. 
c) São João do Triunfo. 
d) São Mateus do Sul. 
 
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”? 
a) 2.011. 
b) 2.012. 
c) 2.013. 
d) 2.014. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças: 
a) Feijão. 
b) Fumo. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais 
uma semana? 
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil. 
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana. 
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão. 
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.  
 
15 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) são entendidos como 
benefícios eventuais: 
a) aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda 
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
b) a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 
c) as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas 
e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
d) aqueles que compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização 
social. 
 
16 - São princípios da Assistência Social, EXCETO: 
a) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 
b) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 
c) respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 
d) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 
cada esfera de governo. 
 



 5

17 - A Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política de 
assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, 
análise e disseminação de informações territorializadas, e trata: 
I - das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos 
eventos de violação de direitos em determinados territórios. 
II - a definição do conteúdo da política e seu planejamento. 
III - do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 
socioassistencial. 
IV - de estratégia presente na gestão do SUAS, por meio da adoção de práticas e 
mecanismos que favoreçam o processo de planejamento e a execução da política de 
assistência social de modo democrático e participativo. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa I é correta. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
18 - A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a 
incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve ser financiada 
com recursos previstos no orçamento: 
a) da Assistência Social. 
b) da Seguridade Social. 
c) do Ministério de desenvolvimento social e combate à miséria. 
d) da Previdência social. 
 
19 - O principal veículo responsável pela elaboração teórica do Serviço Social, no 
período de 1965 a 1975, foi o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços 
Sociais (CBCISS). Este difundiu a “perspectiva modernizadora” no sentido de adequar a 
profissão às exigências postas pelos processos sócio-políticos emergentes no pós 1964 
(NETTO, 1996). Esta perspectiva teve como núcleo central: 
a) a preocupação com a defesa da classe trabalhadora, ao buscar fundamentação teórica para 
compreender a realidade contraditória e a ela se adequar. 
b) a mobilização popular contra a Ditadura Militar. 
c) uma postura crítica, caracterizada pelo ajustamento da profissão ao sistema vigente. 
d) a tematização do Serviço Social como integrador no processo de desenvolvimento, com 
aportes extraídos do estrutural-funcionalismo norte americano, sem questionar a ordem sócio-
política e sim, com a preocupação de inserir a profissão numa moldura teórica e metodológica. 
 
20 - De acordo com Bravo e Matos (2006) o trabalho do assistente social na saúde deve 
ter como eixo central a busca criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos 
e das novas requisições à profissão, articulados: 
a) as diretrizes do SUS. 
b) aos princípios estabelecidos pelos parâmetros para autuação do assistente social no SUAS. 
c) aos princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-político do Serviço Social. 
d) as diretrizes dos projetos da reforma privatista e ético-político do Serviço Social. 
 
21 - A “assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social” é: 
a) atribuições privativas do Assistente Social, de acordo com a Lei que regulamenta a profissão 
do assistente social. 
b) dever do assistente social, segundo o Código de ética profissional. 
c) competência do assistente social, de acordo com a Lei que regulamenta a profissão do 
assistente social. 
d) direito do assistente social, de acordo com o Projeto ético político profissional. 
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22 - Nos anos 1990, na área da Saúde, dois projetos políticos apresentam-se em disputa: 
projeto privatista e o projeto da reforma sanitária, apresentando diferentes requisições 
para o Serviço Social (BRAVO e MATOS, 2006). Nesse sentido, de acordo com a autora 
pode se afirmar que o projeto privatista: 
a) requisitou, e vem requisitando, ao assistente social, entre outras demandas: seleção 
socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial através de aconselhamento, ação 
fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo através da ideologia do favor 
e predomínio de práticas individuais. 
b) vem apresentando como demandas que o assistente social trabalhe as seguintes questões: 
busca de democratização do acesso as unidades e aos serviços de saúde, atendimento 
humanizado, estratégias de interação da instituição de saúde com a realidade, 
interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às informações e 
estímulo a participação cidadã. 
c) apresentou e apresenta demandas a profissão no sentido da garantia da participação 
popular e de mecanismos de efetivação da saúde na perspectiva do direito. 
d) radicalmente diferente do projeto de reforma sanitária propõe a construção de uma nova 
ordem societária, na qual, o assistente social, como sujeito profissional deve a partir de seu 
trabalho garantir a efetivação dessa nova ordem, sob a ótica da supremacia do capital em 
relação aos direitos sociais. 
 
23 - Sobre o estágio supervisionado curricular em Serviço Social, um dos componentes 
da formação profissional, é INCORRETO dizer que: 
a) O estágio se constitui num instrumento fundamental na formação da análise crítica e da 
capacidade interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, que precisa apreender os 
elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e suas contradições, de 
modo a intervir, posteriormente como profissional, nas diferentes expressões da questão social, 
que vem se agravando diante do movimento mais recente de colapso mundial da economia, 
em sua fase financeira, e de desregulamentação do trabalho e dos direitos sociais. 
b) Como princípio norteador para a realização do estágio no Serviço Social, na perspectiva de 
preservar importantes dimensões do processo formativo, se faz necessário à dissociabilidade 
entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, que deve ser 
garantida na experiência de estágio, com o intuito de garantir a autonomização da dimensão 
operativa. 
c) O estágio supervisionado curricular deve garantir a apreensão do significado sócio histórico 
do Serviço Social; das condições de trabalho dos assistentes sociais; das conjunturas; das 
instituições; do universo dos trabalhadores usuários dos diversos serviços e das políticas 
sociais. Neste aspecto, exige conhecimentos teóricos e saberes prático-interventivos, além, é 
claro, dos fundamentos e da lógica tendencial que os constituem. 
d) A materialização do estágio curricular supervisionado deve ocorrer em consonância como os 
princípios ético-políticos, explicitados no Código de Ética dos assistentes sociais de 1993, que 
se constituem como os valores norteadores do projeto profissional do Serviço Social brasileiro. 
 
24 - De acordo com Behring (2002), desde a década de 1970 vem se consolidando 
globalmente as tendências de uma reação burguesa à última crise cíclica do capital. A 
partir daí, foi implementada na sociedade, de forma integrada, um novo modo mais 
flexível de acumulação capitalista e com a adoção de modelos de gestão do capital e do 
Estado com ênfase: 
a) na liberdade coletiva; sem restrição da democracia, da cidadania, a níveis que permitem 
perpetuar a lógica do direito, ao mesmo tempo em que, desrespeita constante e barbaramente 
a classe burguesa como uma das estratégias para a manutenção da sua dominação ideológica 
e moral. 
b) na adoção de medidas de ampliação da intervenção do Estado junto às políticas sociais, na 
perspectiva neoliberal. 
c) na modernização e no modelo privatista, na condução dos investimentos e orientação das 
políticas públicas, no marco neoliberal. 
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d) em medidas de proteção social e retração das políticas de ajuste econômico, numa 
conjuntura de crescimento da pobreza e do desemprego. 
 
25 - Para Iamamoto e Carvalho (1983) “a questão social não é senão as expressões do 
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 
além da caridade e repressão”. Nesse sentido, a concepção de questão social está 
enraizada e expressa: 
a) a contradição entre dever e direito do assistente social. 
b) a dicotomia entre burguesia e donos dos meios de produção. 
c) a relação entre crescimento da pobreza e proteção social estatal. 
d) a contradição fundamental do modo capitalista de produção, a contradição capital x trabalho. 
 
26 - São diretrizes da Política Nacional do Idoso: 
I - A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e o direito à vida. 
II - Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 
que proporcionem sua integração às demais gerações. 
III - O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 
de conhecimento e informação para todos. 
IV - O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 
efetivadas através desta política. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II é correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados”. Esses direitos sociais estão previstos: 
a) no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) na Lei da Seguridade Social. 
c) na Lei Orgânica da Assistência Social. 
d) na Constituição Federal de 1988. 
 
28 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990 e 
alterações posteriores), as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 
seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas: 
a) à Justiça da Infância e da Juventude. 
b) ao Conselho Tutelar. 
c) às Instituições Sociais. 
d) a Famílias Substitutas. 
 
29 - Segundo a Lei nº 12.594 de 2012 que alterou artigos da Lei n.º 8.069/1990 (ECA), as 
entidade de atendimento a criança e ao adolescente que funcionavam antes sob o 
regime de “abrigo” passaram-se a  ser denominadas de: 
a) orfanatos. 
b) acolhimento institucional. 
c) acolhimento familiar. 
d) instituições de longa permanência. 
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30 - Tendo como parâmetro o contido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 
8.069/1990 e alterações posteriores), julgue as afirmativas: 
I - A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais 
dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e 
não será remunerada. 
II - O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos 
públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 
III - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
IV - Considera-se criança, para os do ECA, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Está CORRETO o contido em: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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