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PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

CÓD. 01 - ASSISTENTE SOCIAL 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

NS – ASSISTENTE SOCIAL  
 

1 

 

Prova Tipo 1 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a opção em que não há erro de concordância 
(nominal ou verbal) nem de regência (nominal ou verbal). 

A) A pressão e a ansiedade para esses jovens se adequar é 
muito grande. Isso muitas vezes dá origem em estresses, 
mal-estar e tensão. 
B) Aulas bem preparadas e bem ministradas tem impacto no 
desempenho da turma e, por consequência, afeta nas 
satisfações pessoal e familiar. 
C) Os atletas vencedores desfrutaram não só o jantar 
comemorativo, mas também a oportunidade de dialogar com 
os dirigentes sobre programas aos quais poderão ter acesso 
devido às medalhas conquistadas. 
D) Segundo uma pesquisa, um terço dos professores 
brasileiros sentem que o apoio da sociedade pelos 
educadores estão diminuindo. 
E) Profissional reconhecido é aquele que dispõe de boas 
condições de exercer sua função no dia a dia, salários 
compatível com o que esperam dele e políticas públicas que 
cuidem de sua formação e saúde. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As frases abaixo contêm orações coordenadas e 
subordinadas, com uso de conjunções (grafadas em 
maiúsculo). 

Assinale a opção em que a conjunção não corresponde ao 
sentido indicado. 

A) Estudamos bastante PORQUE queremos um futuro 
melhor – COMPARAÇÃO (conjunção causal) 
B) CASO não possam vir, me avisem – CONDIÇÃO 

(conjunção condicional) 
C) Faremos tudo PARA QUE os alunos aprendam – 
FINALIDADE (locução conjuntiva final) 
D) ASSIM QUE acordou, saiu para trabalhar – TEMPO 

(locução conjuntiva temporal) 
E) QUANTO MAIS eu estudava, MAIS aprendia – 
PROPORÇÃO (locução conjuntiva proporcional) 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

“Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça cheia de pixilinga que é piolho de galinha” 
(do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, escritor modernista). 

Marque a afirmativa VERDADEIRA sobre as orações do 
período composto da frase acima. 

A) A frase contém apenas um período por conter apenas um 
verbo principal 
B) Contém três orações, sendo a segunda iniciada com a 
conjunção aditiva “e”, chamando-se subordinada 
C) “Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça” é a oração principal 
D) A oração “e coçava a cabeça cheia de pixilinga” tem 
como sujeito “cabeça” 

E) A frase contém três orações, pois apresenta três verbos 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a sintaxe do período está dentro da 

norma padrão da Língua normativa no tocante ao uso e 

colocação do pronome. 

A) Acabei de ler um artigo muito bom de um sociólogo 
professor da UFRJ, que esqueci o nome agora, sobre os 
conflitos da sociedade moderna. Esse professor, ele tem 
vários livros publicados. 
B) Eu lhes alerto: não percam tempo em enviar trabalhos 
copiados da internet para mim corrigir. Não dou nota a este 
tipo de atividade e, consequentemente, terão problemas no 
final do ano. 
C) A garota pediu à mãe para cortar e doar os seus cabelos 
para uma causa beneficente. Ela ficou comovida com a 
campanha de uma ONG onde cuida de crianças com câncer. 
D) Não conhecedores a fundo dos pronomes, muitos 
locutores de rádio e televisão os utilizam confundindo os 
pessoais do caso reto com os oblíquos, os demonstrativos 
com os possessivos, misturando vocês com lhes, V. Sa. com 
Dr., onde com aonde. 
E) O Banco já deve ter lhes enviado os comprovantes das 
transações do período, solicitados por nós para vossa 
verificação. Ainda assim, não se eximimos de apresentar 
outras provas. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Aponte a frase em que o verbo está corretamente usado na 

forma do futuro do subjuntivo como exige a construção 

frasal. 

A) Se esses funcionários se manterem nos cargos diante 
das denúncias, a imprensa vai criticar muito. 
B) Enquanto haver injustiça social, não há como a 
humanidade superar os conflitos e guerras. 
C) Quando o cidadão querer tirar o documento do carro, 
basta ir a um posto do DETRAN. 
D) Assim que vierem do interior, vão providenciar a 
documentação. 
E) Se o Brasil não conter os incêndios na Amazônia, o país 
ficará com a imagem ainda mais comprometida. 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

“Além de causar o empobrecimento da biodiversidade e 

contribuir para a concentração de gás carbônico na 

atmosfera, o fim das florestas naturais destrói o habitat de 

insetos e outros animais que se tornam vetores de doenças”. 

Indique a opção incorreta em relação às situações 

linguísticas observadas no período acima. 

A) BIO (em “biodiversidade”) é um radical com origem do 
Grego e significa “vida” 
B) QUE é um pronome relativo que tem como referente “o 
fim das florestas” 
C) HABITAT significa “ambiente de moradia” 
D) ALÉM DE é uma locução adverbial que apresenta ideia 
de adição/acréscimo 
E) ”Vetores de doenças” quer dizer “ transmissores de 
doenças” 
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QUESTÃO 07_____________________________________ 

Assinale a opção em que as frases não correspondem ao 

caso linguístico indicado em destaque: 

A) POLISSEMIA - 1. Achei um fio de cabelo na comida. 

2. Achei que a prova seria bem fácil. 
B) HIPERONÍMIA - 1. Adoro rosas. São flores especiais. 

2. Passa muito jogo de futebol na TV, pois é um esporte 
popular. 
C) PARONÍMIA - 1 a. O tráfego estava intenso nas rodovias. 

1 b. O tráfico de animais silvestres é muito grande no 
Pantanal. 
2 a. A descriminação das drogas é debatida em muitos 
fóruns mundiais. 
2 b. A discriminação racial é crime no Brasil. 
D) DENOTAÇÃO – 1. O juiz adentrou ao campo de futebol 

para apitar a partida. 
2. É bastante comum no Brasil a prática do nepotismo. 
E) AMBIGUIDADE – 1. Fui ao cabelereiro que cortou os 

cabelos. 
2. O policial deteve o suspeito em sua casa. 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Em cada item de 1 a 5 constam vocábulos (substantivos ou 
adjetivos), sendo três de sentido sinônimo e um de sentido 
antônimo. 

Verifique os significados e escolha abaixo a opção em que 
aparecem os antônimos, na ordem de 1 a 5. 

1. Azáfama, labuta, desídia, lida. 
2. Exausto, extenuado, extasiado, esgotado. 
3. Sorumbático, macambúzio, entristecido, hilário. 
4. Eclético, universal, múltiplo, individual. 
5. Efêmero, permanente, transitório, fugaz. 

A) Desídia, extasiado, hilário, individual, permanente 
B) Labuta, extenuado, hilário, individual, efêmero 
C) Azáfama, exausto, sorumbático, eclético, permanente 
D) Desídia, extasiado, entristecido, eclético, fugaz 
E) Lida, extenuado, macambúzio, universal, permanente 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância verbal está correta. 

A) Desde que foi confirmado pelo Governo Federal os cortes 
nas verbas destinadas à educação, tem havido muitos 
protestos. 
B) Além do Presidente do Conselho, também compõe o 
colegiado integrantes indicados pelo Ministério Público 
Federal. 
C) Nem o Governo nem a oposição possuem votos 
suficientes para aprovar ou rejeitar a matéria. Convém 
lembrar que são necessários 2/3 dos congressistas para 
alterar dispositivo constitucional. 
D) Queremos que seja dado, na nova fábrica, as mesmas 
vagas de emprego, ou até mais, que haviam na antiga, na 
outra cidade. 
E) O período de inscrições serão de 7 a 23 de agosto e será 
realizada presencialmente na Capitania dos Portos. 

 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que a pontuação não está de acordo 
com as convenções gramaticais. 

A) Parei, olhei. Meu Deus! Sabe quem estava no carro 
acidentado? Meu irmão. 
B) Segue o teu destino, 
Rega as tuas plantas, 
Ama as tuas rosas. 
O resto é a sombra 
De árvores alheias. 
(...) 
(Fernando Pessoa) 
C) Com menos postos de trabalho, menos pessoas ativas 
economicamente e, consequentemente, menos consumo, as 
pessoas tendem a priorizar o dinheiro que lhes resta em 
gastos essenciais. 
D) “Não há como atender a demanda de todos”, afirmou o 
Diretor, colocado em xeque pelos sindicalistas. 
E) Tenha paciência Anselmo, as coisas vão, em breve, se 
acalmar, e a paz voltará. 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

Assinale a opção em que a substituição da conjunção ou 

advérbio sublinhado, pela expressão entre parênteses no 

final de cada frase não confere o mesmo sentido ao 

enunciado. 

A) O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes 
de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que 
outras gerações fizeram. (MERAMENTE) (Jean Piaget) 
B) Educar é crescer.  E crescer é viver. Educação é, assim, 
vida no sentido mais autêntico da palavra. (POIS) (Anísio 

Teixeira) 
C) A educação é nosso passaporte para o futuro, pois o 

amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. 
(PORQUANTO) (Malcom X) 
D) A educação não pode ser delegada somente à escola. 

Aluno é transitório. Filho é para sempre. 
(EXCLUSIVAMENTE) (Içami Tiba) 

E) Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda. (TODAVIA) (Paulo Freire) 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Palavras ou expressões de outras línguas são incorporadas 
ao nosso uso diário e usadas sem que sejam ou não 
aportuguesadas. 

Ex: show, shopping, delivery, charge, backup, pizza, on line, 
design. mezzanino, ballet, jeans, internet, tablet, etc. 

Palavras desse tipo são consideradas: 

A) Inovações linguísticas 
B) Anglicismos 
C) Neologismos 
D) Variações linguísticas 
E) Estrangeirismos 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 

Marque D – Denotação ou C – Conotação para cada 

enunciado a seguir, no tocante a esses dois aspectos da 

semântica. Em seguida, escolha a opção correta na ordem 

das respostas de I a VII. 

(   ) I – Significação objetiva da palavra ou texto, com 
sentido comum, delimitado. 

(   ) II - Linguagem usual, palavras usadas de modo 
automatizado, com significação restrita constante 
nos dicionários básicos. 

(   ) III – Palavra ou texto cujos sentidos extrapolam o 
sentido comum. 

(   ) IV – Linguagem rica e criativa, usada de modo 
criativo e curioso. 

(   ) V - Palavra ou texto que evoca outras realidades, 
de forma subjetiva. 

(   ) VI – Contempla o aspecto metafórico da 
linguagem, que permite relacionar coisas 
análogas ou semelhantes. 

(   ) VII – Linguagem estruturada em expressões 
comuns, com sentido único, literal. 

A) D, C, C, C, D, D, D 
B) D, D, C, C, C, C, D 
C) C, D, D, C, D, C, C 
D) D, D, C, D, D, C, D 
E) C, C, D, D, C, D, C 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Identifique, observando-se os casos de concordância 
opcional (singular ou plural) como V (Verdadeiro-correta) ou 
F (Falso-errada) a concordância verbal de cada frase a 
seguir e, abaixo, assinale a alternativa correta que indica a 
sequência de 1 a 5. 

1. (   ) Um terço dos candidatos não compareceu/não 
compareceram às provas. 

2. (   ) Nem um nem outro optou/optaram pelo 
emprego na loja. 

3. (   ) Cada um dos alunos precisam prestar 
esclarecimentos ao Diretor. 

4. (   ) Cerca de 35% dos consumidores apresenta 
problemas de inadimplência. 

5. (   ) Somente 1% do eleitorado possuía curso 
superior nos anos 90 do século passado. 

A) V, V, F, F, V 
B) V, F, F, F, V 
C) F, V, V, F, F 
D) F, F, V, V, V 
E) V, F, V, V, F 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Indique entre os períodos a seguir a opção em que o sujeito 
e o objeto (direto e/ou indireto) estão erroneamente 
identificados: 

A) Vai para toda essa gente ruim do Governo nosso 
desprezo. 
Sujeito: Nosso desprezo 
Objeto indireto: Toda essa gente ruim 

B) Pode a Prefeitura, através da Defesa Civil, atender a 
todos os  desabrigados. 
Sujeito: A prefeitura 
Objeto indireto: Todos os desabrigados 
C) Atrasou arriscadamente a bola ao goleiro o zagueiro do 
CSA. 
Sujeito: O zagueiro do CSA 
Objeto direto e indireto: A bola ao goleiro 
D) Convergem em alguns pontos de vista personagens e 
personalidades tão antagônicas quanto Trump e Merkel. 
Sujeito: Trump e Merkel 
Objeto direto: Alguns pontos de vista 
E) Por que a tão duras penas o juiz os condenou? 
Sujeito: juiz 
Objeto direto e indireto: os (pronome) /tão duras penas 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Uma população de bactérias dobra a cada semana. 
Considerando que em 01/01/2019 a referida população era 
constituída por 150 bactérias, em dezenove de março do 
mesmo ano, tal população possuía: 

A) 307.200 bactérias 
B) 76.800 bactérias 
C) 153.600 bactérias 
D) 1.024 bactérias 
E) 1.650 bactérias 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Quatro amigas, Júlia, Luiza, Maria e Sabrina, irão fazer uma 
viagem de carro. Considerando que duas sentarão nos dois 
bancos da frente (passageiro e motorista) e as demais no 
banco de trás, e que Sabrina não tem habilitação para dirigir, 
de quantas maneiras distintas elas podem se acomodar no 
veículo? 

A) 24. 

B) 30. 

C) 6. 

D) 18. 

E) 48. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Um dado honesto com seis faces numeradas de 1 a 6 é 
lançado três vezes. A probabilidade de se obter três números 
iguais é: 

A) 1/2 

B) 1/36 

C) 1/216 

D) 1/120 

E) 37/60 
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QUESTÃO 19_____________________________________ 

Perguntados sobre sua cor e esporte de preferência, três 
irmãs apresentaram as seguintes respostas: azul, vermelho, 
verde, futebol, vôlei e tênis. Sabe-se que cada irmã indicou 
exatamente uma cor e um esporte, e que: 

I – A irmã cuja cor preferida é azul, não gosta de futebol. 
II – O esporte preferido de Fernanda não é tênis. 
III – A cor favorita de Marina é verde. 
IV – Vôlei é o esporte preferido de Lúcia. 

Assim, pode-se afirmar que: 

A) A cor preferida de Fernanda é vermelho 
B) Futebol é o esporte favorito de Marina 
C) Lúcia não gosta de vôlei 
D) O esporte preferido de Fernanda é vôlei 
E) A irmã cuja cor preferida é o vermelho não gosta de 
futebol 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Certo homem, traumatizado com o mercado financeiro, 
guarda seu dinheiro em um cofre em sua casa. 
Considerando que em 30/09/2019 ele tinha guardado 
R$7.200,00 e que no primeiro dia de cada mês ele guarda 
R$180,00, quanto ele terá no dia 31/12/2023? 

A) R$16.200,00. 

B) R$16.380,00. 

C) R$14.400,00. 

D) R$ 7.380,00. 

E) R$15.840,00. 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

O professor Mente Brilhante ao fazer a média aritmética de 
11 números verificou que era igual a 36. Em seguida ele tirou 
um dos números e verificou agora que nova média passou a 
ser 30. 

O número que foi retirado é igual a: 

A) 94 

B) 96 

C) 95 

D) 97 

E) 98 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Em uma loja de roupas e calçados sabe-se que um par de 
tênis, duas bermudas e três camisetas custam juntos R$ 
150,00.  Por outro lado, dois pares de tênis, cinco bermudas 
e 8 camisetas custam juntos R$ 385,00.   

Nessas condições o valor a ser pago por um par de tênis, 
uma bermuda e uma camiseta é igual a: 

A) R$ 70,00 
B) R$ 60,00 

C) R$ 55,00 
D) R$ 65,00 
E) R$ 50,00 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Uma empresa A possui duas confeitarias Doce Sabor e Mais 
Que Sabor. Elas fabricam três tipos de bolo: B1, B2 e B3, os 

quais são feitos de farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. 
Em cada semana, as vendas dessas duas confeitarias são 
estimadas de acordo com a matriz M de venda semanal 
abaixo: 

CONFEITARIA B1 B2 B3 

Doce Sabor 
30 

unidades 
30 

unidades 
25 

unidades 

Mais Que 
Sabor 

20 
unidades 

20 
unidades 

40 
unidades 

Para a fabricação desses bolos, o material utilizado é dado 
pela seguinte matriz N: 

Bolo Farinha Açúcar Leite Manteiga Ovos 

B1 500g 200g 500ml 150g 4 

B2 400g 100g 300ml 250g 5 

B3 450g 150g 600ml 100g 6 

Afim de atender a demanda de bolos, a empresa que saber a 
quantidade de cada uma das cinco matérias-primas que 
deve destinar às suas duas confeitarias. Nessas condições a 
quantidade de leite destinado a confeitaria Mais Que Sabor 
em litros é igual a: 

A) 40l 

B) 30l 

C) 50l 

D) 60l 

E) 70l 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Admitindo como verdadeiras as seguintes premissas: 

I – O professor não erra. 
II – Lucas é distraído. 
III – Quem é distraído erra. 

Analisando as premissas acima, a alternativa correta é: 

A) Todo professor é distraído 
B) Lucas não é professor 
C) Lucas não erra 
D) Quem erra é distraído 
E) Lucas é professor 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 

Rosa e Manoel brincam de formar números com três 
algarismos. Manoel desafia Rosa com o seguinte problema: 
Rosa quantos são os inteiros positivos de três algarismos  
nos quais figuram o algarismo 5? Após um tempo fazendo os 
cálculos Maria responde: – Já sei Manoel! 

Baseado na resposta de Rosa, o número de inteiros 
positivos de três algarismos que figuram o algarismo 5 é 
igual a: 

A) 252 

B) 171 

C) 333 

D) 352 

E) 271 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Salvador (2010) aponta que as reinvindicações e pressões 
organizadas pelos trabalhadores na década de 1980, em 
período de redemocratização no país, provocam a 
incorporação, pela Constituição Federal, de muitas 
demandas sociais de expansão dos direitos sociais e 
políticos. No que tange a política social, um dos mais 
significativos avanços foi a adoção do conceito de 
seguridade social. Sobre essa temática, julgue as assertivas 
abaixo, com (V) Verdadeiro ou (F) Falso, e assinale a 
alternativa que corresponde a sequência correta, de cima 
para baixo: 

I. Historicamente, na composição da seguridade social, três 
elementos merecem destaque: seguros, saúde e 
benefícios assistenciais. 

II. A política de saúde orienta-se por princípios como 
universalidade, integralidade da assistência e 
descentralização político-administrativa. 

III. Entre os princípios que norteiam a política de assistência 
social estão: gratuidade, equidade e seletividade. 

IV. Dentre as propostas neoliberais estão à transferência da 
proteção social do âmbito do Estado para o mercado e a 
liberalização financeira que passa pela privatização dos 
benefícios da seguridade social. 
 

A) V, V, F, V 
B) V, V, V, V 
C) F, F, F, F 
D) V, F, V, F 
E) F, F, V, F 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social (NOB SUAS 2012), aprovada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio 
da Resolução Nº 33 de 12 de dezembro de 2012, foi fruto de 
discussão com os diversos atores que atuam no SUAS, 
envolvendo amplo processo de consulta pública, além da 
pactuação e negociação na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT). Deste modo, a NOB SUAS 2012 apresentou 
avanços significativos no sistema de financiamento da 
assistência social, alterando substantivamente as formas de 

financiamento, os critérios de partilha e os mecanismos de 
transferência de recursos e a prestação de contas. Do 
mesmo modo, definiu responsabilidades dos entes 
federados, distribuindo competências e definindo os níveis 
de gestão em inicial, básica e plena, estabelecendo 
requisitos e incentivos para a habilitação, em conformidade 
com a gradualidade exigida pela gestão pública. Instituiu, 
ainda, o vínculo das entidades prestadores de serviço ao 
SUAS, além de estabelecer mecanismos de gestão como 
informação, monitoramento, avaliação e a vigilância 
socioassistencial. A regulamentação dos serviços ofertados 
possibilitou a organização de um padrão de funcionamento, 
reconhecido em todo território nacional. 

Quanto à definição de responsabilidades dos entes 
federados, A NOB SUAS 2012 estabelece como 
responsabilidades comuns a Estados, Distrito Federal e 
Municípios: 

A) Efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-
funeral 
B) Estabelecer prioridades e metas visando à prevenção e 
ao enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das 
vulnerabilidades e dos riscos sociais 
C) Responder pela concessão e manutenção do Benefício 
de Prestação Continuada - BPC definido no Art. 203 da 
Constituição Federal 
D) Coordenar a gestão do BPC, promovendo estratégias de 
articulação com os serviços, programas e projetos 
socioassistenciais e demais políticas setoriais 
E) Coordenar e manter atualizado cadastro de entidades de 
assistência social, de que trata o inciso XI, do Art. 19, da 
LOAS, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

De acordo com Correia (2005), com o processo de 
democratização e descentralização da política de saúde, o 
profissional do serviço social tem sido chamado a participar 
da formulação de políticas (planos, programas e projetos), da 
elaboração de orçamentos e da organização e 
acompanhamento de instâncias participativas- Conselhos e 
Conferências-, e a desempenhar outras funções necessárias 
à implantação de instâncias tidas como requisitos para a 
municipalização destas políticas: Plano, Fundo e Conselho. 
Sobre o Controle social, análise as assertivas abaixo, com 
(V) Verdadeiro ou (F) Falso, depois assinale a alternativa 
que corresponde a sequência correta, de cima para baixo: 

I. A participação social foi institucionalizada por meio dos 
Conselhos e das Conferências. Sendo os primeiros, 
instâncias colegiadas de caráter permanente e deliberativo 
com composição paritária, entre os segmentos dos 
usuários e demais segmentos. Enquanto as Conferências 
têm como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política 
específica nas três esferas de governo. 

II. Além dos Conselhos e Conferências, existem outros 
mecanismos de controle social como, por exemplo, o 
Fundo Nacional de Saúde que tem a missão de criar 
mecanismos para disponibilizar informações para toda a 
sociedade, relativas a custeios, investimentos e 
financiamentos no âmbito do SUS. 

III. O serviço social se relaciona com o controle social em 
dois sentidos: o primeiro, como profissão auxiliar ao 
controle social visto como conjunto de meios utilizados pelo 
Estado para a manutenção do consenso e da ordem 
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necessários para à reprodução social capitalista; e 
segundo como profissão que pode contribuir com o 
controle social como mecanismo de controle da sociedade 
sobre as ações do Estado para que este atenda aos 
interesses da maioria da população. 

IV. O retrocesso no quadro das políticas públicas, no 
contexto neoliberal, e o refluxo dos movimentos sociais não 
se apresentam como desafios a efetivação do controle 
social. 

V. A compreensão histórica da política social específica da 
sua área de atuação, observando suas determinações 
econômicas, sociais, políticas e culturais é um requisito 
importante para o assistente social no desafio de efetivar 
uma prática competente e comprometida com os usuários 
das políticas sociais. 

A) V, V, F, F, V 
B) V, V, V, V, F 
C) F, F, F, V, V 
D) V, V, V, V, V 
E) V, F, V, F, V 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

“A política de Assistência Social, legalmente reconhecida 
como direito social e dever estatal pela Constituição de 1988 
e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), vem 
sendo regulamentada intensivamente pelo Governo Federal, 
com aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), por meio da Política Nacional de Assistência 
Social (2004) e do Sistema Único de Assistência Social 
(2005)” (Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 
Política de Assistência Social). Sobre a Política de 
Assistência Social e o trabalho do/da assistente social, julgue 
as assertivas abaixo, com (V) Verdadeiro ou (F) Falso, 
depois assinale a alternativa que corresponde a sequência 
correta, de cima para baixo: 

I. A intervenção profissional do/a assistente social na 
Política de Assistência Social não deve se restringir as 
abordagens que tratam as necessidades sociais como 
problemas e responsabilidades individuais e grupais e a 
questão social a partir de um viés moralizante. Conforme 
apontado no SUAS e na PNAS, a complexificação e 
diferenciação das necessidades sociais exige e atribui à 
Assistência Social as funções de proteção básica e 
especial, com foco na atuação na “matricialidade 
sóciofamiliar”. 

II. Uma das dimensões da atuação profissional deve estar 
voltada para inserção nos espaços democráticos de 
controle social e construção de estratégias para fomentar a 
participação, reivindicação e defesa dos direitos pelos/as 
usuários/as e trabalhadores/as nos Conselhos, 
Conferências e Fóruns da Assistência Social e de outras 
políticas públicas. 

III. Na PNAS (2004) e na NOB (2005), a Proteção Social 
Especial está referida a ações preventivas, que reforçam a 
convivência, socialização, acolhimento e inserção, e 
possuem um caráter mais genérico e voltado 
prioritariamente para a família. A indicação do SUAS é de 
que as ações sócio-assistenciais de proteção social 
especial serão realizadas, prioritariamente, pelos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS). 

IV. Para realização do trabalho interdisciplinar é fundamental 
assegurar a participação dos/as profissionais das 
diferentes categorias que integram as equipes dos CRAS e 
CREAS e dos/as usuários/as, nos Conselhos de 

Assistência Social, como forma de fortalecimento da 
contribuição das diferentes profissões para a construção do 
SUAS e para a qualificação dos espaços de controle social 
democráticos.  

A) V, V, V, V 
B) F, F, F, F 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, V 
E) F, V, F, V 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Sobre o Serviço Social e a Educação, julgue as assertivas 
abaixo. 

I. A ampliação do Serviço Social no espaço da educação 
escolar está relacionada ao agravamento das expressões 
da questão social e à institucionalização de demandas, 
através de serviços e benefícios sociais que têm relação 
com o acesso e a permanência na escola, tanto os 
específicos da educação, como os relacionados às 
políticas de assistência social, de saúde, da infância e 
adolescência. 

II. O processo de descentralização da educação básica que 
ocasionou um aumento de programas e serviços sociais 
governamentais como meio de responder a demandas 
presentes na educação e a maior autonomia da esfera 
municipal no desenvolvimento de programas de ampliação 
do acesso e garantia de permanência requereram maior 
presença do/da assistente social na educação. 

III. O CFESS (2001) elenca algumas atividades técnicas do 
Serviço Social na educação, dentre elas, podemos citar: 
Pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para 
caracterização da população escolar; Elaboração e 
execução de programas de orientação sociofamiliar 
visando prevenir a evasão escolar e melhorar o 
desempenho e rendimento do aluno e sua formação para o 
exercício da cidadania; Realização de visitas sociais com o 
objetivo de ampliar o conhecimento acerca da realidade 
sociofamiliar do aluno, de forma a possibilitar assisti-lo e 
encaminhá-lo adequadamente.  

Está(ão) correta(s): 

A) I, apenas 
B) II, apenas 
C) I e II, apenas 
D) I, II e III 
E) II e III, apenas 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080, de 19 
de setembro de 1990), compete à direção nacional do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) Participar da definição de normas, critérios e padrões 
para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e 
coordenar a política de saúde do trabalhador 
B) Participar da formulação da política e da execução de 
ações de saneamento básico 
C) Participar das ações de controle e avaliação das 
condições e dos ambientes de trabalho 
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 
privados de saúde 
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E) Normatizar complementarmente as ações e serviços 
públicos de saúde no seu âmbito de atuação 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
n°8.069, de 13 de julho de 1990), assinale a assertiva 
correta. 

A) É dever da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária 
B) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos nesta Lei 
C) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos desta Lei 
D) 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 será remunerada 
E) São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis 
anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

“O atendimento direto aos usuários se dá nos diversos 

espaços de atuação profissional na saúde, desde a atenção 

básica até os serviços que se organizam a partir de ações de 

média e alta complexidade, e ganham materialidade na 

estrutura da rede de serviços brasileira a partir dos postos e 

centros de saúde, policlínicas, institutos, maternidades e 

hospitais gerais, de emergência e especializados, incluindo 

os universitários, independente da instância a qual é 

vinculada seja federal, estadual ou municipal. As ações que 

predominam no atendimento direto são as ações 

socioassistenciais, as ações de articulação interdisciplinar e 

as ações socioeducativas. Essas ações não ocorrem de 

forma isolada, mas integram o processo coletivo do trabalho 

em saúde, sendo complementares e indissociáveis” 

(Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde). 

Nessa direção, assinale a alternativa que corresponde a uma 
ação de cunho socioassistencial: 

A) Esclarecer as suas atribuições e competências para os 
demais profissionais da equipe de saúde 
B) Elaborar junto com a equipe propostas de trabalho que 
delimitem as ações dos diversos profissionais por meio da 
realização de seminários, debates, grupos de estudos e 
encontros 
C) Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, 
bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade 
social por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação 
D) Democratizar as informações da rede de atendimento e 
direitos sociais por meio de ações de mobilização na 
comunidade 
E) Realizar debates e oficinas na área geográfica de 
abrangência da instituição 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

Trindade (2001) afirma que: “Compreender o instrumental 
técnico-operativo do Serviço Social nas suas articulações 
com as configurações do espaço sócio-ocupacional e com os 
projetos profissionais construídos ao longo da história da 
profissão remete-nos a duas dimensões fundamentais para 
análise do Serviço Social: as demandas sociais que exigem 
iniciativas de intervenção social, das quais participam os 
assistentes sociais; e a elaboração de respostas 
profissionais quando da participação dos assistentes sociais 
nestas iniciativas de intervenção social”. Sobre essa 
temática, julgue os itens a seguir, com (V) Verdadeiro ou (F) 
Falso. 

I. No período inicial do Serviço Social no Brasil, o seu 
componente técnico operativo é montado a partir da 
incorporação de instrumentos próprios às tradicionais 
formas de assistência, aliados às orientações técnicas e 
doutrinárias próprias da ação social católica. 

II. No início da institucionalização do Serviço Social, em 
consequência da prevalência da perspectiva individualista 
no trato das manifestações da questão social, o Serviço 
Social de Casos aparece como a abordagem profissional 
predominante. 

III. Nos anos 1970, o Serviço Social brasileiro consolida 
outro projeto profissional sintonizado com as novas 
requisições postas pelo processo de modernização 
conservadora do Estado: o Serviço Social se moderniza e 
laiciza-se. 

IV. Desde os anos 1990, as configurações e reconfigurações 
da questão social e o redimensionamento das intervenções 
sociais sobre as manifestações vêm rebatendo diretamente 
no mercado de trabalho do assistente social e nas suas 
atribuições profissionais. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, F, F, F 
B) F, V, F, V 
C) F, F, F, F 
D) V, V, F, F 
E) V, V, V, V 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

Aportados no pensamento de Reis (2001) sobre o Projeto 

Ético Político do Serviço Social analise as proposições 

abaixo, marcando (V) Verdadeiro ou (F) Falso. 

I. O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro não se 
vincula a um projeto de transformação da sociedade. 

II. O Movimento de Reconceituação deflagrado nos diversos 
países latino-americanos somada ao processo de 
redemocratização da sociedade brasileira formaram o chão 
histórico para a transição para um Serviço Social renovado, 
através de um processo de ruptura teórica, política 
(inicialmente mais político-ideológica do que teórico-
filosófica) com os quadrantes do tradicionalismo que 
imperavam na profissão. 

III. O processo de consolidação do projeto pode ser 
circunscrito à década de 1990 que explicita a maturidade 
profissional através das pós-graduações que amplificaram 
a produção de conhecimentos na área e também a 
maturidade político-organizativa da categoria através de 
suas entidades e de seus fóruns deliberativos. 
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IV. Os elementos constitutivos que emprestam materialidade 
ao projeto podem se dá a partir de três dimensões 
articuladas entre si, quais sejam: a dimensão da produção 
de conhecimentos no interior do Serviço Social; a 
dimensão político-organizativa da categoria; e a dimensão 
jurídica-política da profissão. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, F, F 
D) F, F, F, F 
E) F, V, V, V 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Sobre políticas sociais, julgue os itens abaixo: 

I. A organização e a pressão das classes trabalhadoras, 
bem como a instituição do padrão fordista-keynesiano sob 
governos democráticos, que aliou desenvolvimento 
econômico e social regulado pelo Estado, com claros 
limites impostos ao mercado e políticas voltadas para o 
pleno emprego, permitiram a expansão dos direitos civis, 
sociais, econômicos, políticos e culturais, materializados 
pelas políticas sociais. 

II. No período da ditadura militar, o bloco militar-
tecnocrático-empresarial buscou adesão e legitimidade por 
meio da expansão e modernização das políticas sociais. 
Dessa forma, se impulsionou políticas públicas menos 
restritas quanto ao acesso, mas abriu-se também espaços 
para a saúde, a previdência e a educação privadas. 

III. A privatização, a focalização e a descentralização 
configuram-se o trinômio articulado do ideário neoliberal 
para as políticas públicas. 

A) Apenas o item I está correto 
B) Os itens I, II e III estão corretos 
C) Apenas o item II está correto 
D) Apenas os itens II e III estão corretos 
E) Os itens I, II e III estão incorretos 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

Sobre Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social 
assinale a alternativa correta. 

A) No Brasil, o Serviço Social se institucionaliza e se 
legitima profissionalmente como um dos recursos 
mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, com o suporte 
da Igreja Católica, na perspectiva do enfrentamento e 
regulação da questão social, a partir dos anos 1930, quando 
a intensidade e extensão das suas manifestações no 
cotidiano da vida social adquirem expressão política. Nesse 
momento histórico, a questão social é entendida a partir do 
pensamento social da Igreja, como a problematização de 
necessidades sociais, por sujeitos coletivos, que buscam 
reconhecimento e respostas políticas para suas demandas, 
no âmbito da sociedade civil e do empresariado 
B) Atualmente, as políticas de enfrentamento da questão 
social expressam o reconhecimento da existência de 
problemas de cunho social por meio de políticas de amplo 
alcance e de caráter universal 
C) A questão social pode ser configurada a partir de três 
dimensões distintas, mas articuladas: os determinantes 

essenciais da acumulação capitalista e a geração da 
pobreza e da desigualdade social; a reação dos 
trabalhadores através da luta de classes contra a exploração 
do trabalho; as respostas do Estado pela via institucional de 
direitos e políticas sociais no sentido de conservação da 
sociedade e na contenção de conflitos entre classes sociais 
D) A intervenção estatal sobre a questão social se realiza 
enfrentando-a e contextualizando-a, através de políticas 
sociais específicas e particulares 
E) Em consonância com perspectiva teórico-metodológica 
de inspiração marxista, a questão social para ser enfrentada, 
necessita da intervenção que prioriza a formação da família 
e do indivíduo para solução dos problemas e atendimento de 
suas necessidades materiais, morais e sociais 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

De acordo com o Art. 16° do Estatuto da Criança e do 
adolescente, o direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: 

Analise, colocando (V) Verdadeiro ou (F) Falso. 

I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

II. Participar da vida política e partidária da comunidade. 
III. Opinião e expressão. 
IV. Liberdade para o trabalho a partir dos 12 anos. 
V. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, F, V 
B) V, V, V, V, F 
C) F, F, F, V, V 
D) V, V, V, V, V 
E) V, F, V, F, V 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Marina, Assistente Social do Centro de Referência de 
Assistência Social-CRAS, foi procurada por uma mãe que 
não consegue realizar a matricula do filho, André, de 9 anos, 
em uma escola pública de ensino. Considerando essa 
situação hipotética, assinale a opção correta com base no 

Estatuto da Criança e Adolescente — Lei n.º 8.069-1990,  

no que diz respeito ao Capítulo IV do Direito à Educação, à 
Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

A) A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; direito de ser respeitado por seus 
educadores; direito de organização e participação em 
entidades estudantis; acesso à escola pública e gratuita, 
próxima de sua residência 
B) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 
o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio; atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente em escola 
especializadas em necessidades especiais 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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C) No processo educacional os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social da criança e do 
adolescente, não serão levados em consideração, evitando-
se, desta forma, o viés político, ideológico ou partidária nos 
estabelecimentos educacionais 
D) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de dois a 
cinco anos de idade; oferta de ensino noturno a distância, 
adequado às condições do adolescente trabalhador; 
atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde 
E) A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; direito de ser respeitado por seus 
educadores; direito de organização e participação político e 
partidária em sua comunidade; acesso à escola pública e 
gratuita, próxima de sua residência 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

De acordo com Mota, (2008), o mundo do trabalho vem 
passando por transformações substantivas. Essas 
transformações não afetaram apenas as condições de vida e 
de trabalho dos trabalhadores, mas os estatutos e as 
garantias jurídico-institucionais que marcaram a trajetória do 
trabalho assalariado nas modernas sociedades ocidentais.  
Medidas de ajustes econômicos, contra-reformas do Estado, 
seja nos países centrais, seja nos periféricos, evidencia uma 
ofensiva do grande capital e dos organismos financeiros 
internacionais para redimensionar as políticas de proteção 
social. A autora destaca alguns aspectos que definem as 
tendências atuais da seguridade social. 

Analise as afirmativas, colocando (V) Verdadeiro ou (F) 
Falso. 

I. A regressão das políticas redistributivas, de natureza 
pública e constitutiva de direitos, em prol de políticas 
compensatórias de “combate à pobreza” e de caráter 
seletivo e fragmentado. Esta tendência ampara, dentre 
outros aspectos, a afirmação e expansão da Assistência 
Social, seja ela pública ou privada. 

II. Privatização e mercantilização de alguns serviços sociais, 
com a consolidação da figura do cidadão-consumidor de 
serviços, de que são exemplos os planos privados de 
saúde e o sistema de previdência complementar. Processo 
este que se dá concomitantemente á expansão dos 
programas socias de exceção, voltados para o cidadão-
pobre, com renda abaixo da que é definida como linha de 
pobreza. 

III. Emergência de novos protagonistas, tais como empresa 
socialmente responsável, o voluntariado, com suas práticas 
congêneres que amparam a redefinição da intervenção do 
Estado, agora atrelada à capacidade de participação da 
sociedade civil. 

IV. Um esvaziamento do debate sobre a precarização do 
trabalho e a própria proteção social pública aos riscos do 
trabalho, em prol de medidas pontuais e de duvidosa 
eficácia contra o desemprego, geração de renda e a 
formação da força do trabalho. 

 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, F 
B) V, V, V, F 
C) F, F, F, V 
D) V, V, V, V 
E) V, V, F, V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO DO CANDIDATO 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
 
 
 

 

GABARITO OFICIAL 
 

www.fundepes.br 

www.copeve.ufal.br 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO 


