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CADERNO DE PROVA - ASSISTENTE SOCIAL 

 

                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão 

do Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, 

tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

✓ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão 

Resposta; 
 

✓ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de 

uma resposta, ementa ou rasura; 

✓ O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, 

com tinta azul ou preta; 
 

✓ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
✓ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a 

ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-

Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos 

envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 
 

✓ A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração 

mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com tempo máximo 

de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, 

sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma 

alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 
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DISCIPLINAS 

NÚMERO 

DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 
 

✓ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a 

quantidade de questões está correta; 
 
 

✓ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que 

será o único documento válido para a correção das provas. 
 
 

✓ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato 

e não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA - ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia 

brasileira parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de 

lançar o primeiro rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar nesse 

trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a população 

através do voto escolheu para prefeito: 

 

               a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

               b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

               c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

               d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

06.Marque a alternativa que corresponde a uma das competências do Assistente Social. 

 

A) Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social. 

B) Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 

Serviço Social.  

C) Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 

D) Assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social. 

 

07.Marque a alternativa que corresponde a uma das Diretrizes da Política Nacional do Idoso. 

 

A) Particularização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento 

do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 

própria sobrevivência. 

B) Centralização político-administrativa. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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C) Priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, 

quando amparado pela família. 

D) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 

proporcionem sua integração às demais gerações. 

 

08. Marque a alternativa que CORRESPONDA a um dos objetivos do Serviço Especializado 

em Abordagem Social. 

 

A) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 

assistência social. 

B) Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e 

relações estabelecidas com as instituições. 

C) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

D) Promover ações para a inserção familiar e comunitária. 

  

09. A garantia de prioridade de crianças e adolescentes compreende: 

 

A) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

B) Destinação secundária de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância 

e à juventude. 

C) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

D) Infimidade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

  

10. Quanto à saúde do idoso, com base na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do 

Idoso, NÃO se pode afirmar que: 

 

A) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente 

os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação. 

B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade. 

C) É permitido exigir o comparecimento do idoso ainda que enfermo perante os órgãos 

públicos. 

D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre 

os demais idosos, exceto em caso de emergência. 

 

11. "Pensada inicialmente como postura profissional que permite se pôr a transitar o "espaço 

da diferença" com sentido de busca, de desvelamento da pluralidade de ângulos que um 
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determinado objeto investigado é capaz de proporcionar, que uma determinada realidade é 

capaz de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem trazer" (RODRIGUES, 1998). 

Marque a alternativa que CORRESPONDA a descrição do fragmento. 

A) Transversalidade. 

B) Transdisciplinaridade. 

C) Pluridisciplinaridade. 

D) Interdisciplinaridade.  

 

12. A partir da década de 1980 e, sobretudo, ao longo dos anos 1990, ____________ também 

tem sido compreendida como constitutiva do trabalho profissional, visto que assume papel 

importante para o posicionamento ético e estratégico na construção de ações profissionais 

críticas e qualificadas na prestação dos serviços à população. Assinale a alternativa que 

preenche CORRETA e respectivamente a lacuna. 

 

A) a pesquisa 

B) a questão social 

C) a política social  

D) a proteção social  

 

13. O conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de 

autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar 

voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento é conhecido como: 

 

A) Diagnóstico social.  

B) Controle social.  

C) Terceiro setor. 

D) Exclusão social.  

 

14. Sabendo-se que são gastos sociais feitos pelo Estado objetivando garantir a todos os 

cidadãos um padrão mínimo de renda, alimentação, saúde, habitação e educação, não como 

caridade, mas como um direito político, compreende-se que, a Constituição de 1988 foi um 

marco histórico importante, pois introduziu a concepção da Seguridade Social para designar 

uma forma nova e ampliada de articular as políticas existentes no Brasil desde o início do século 

XX. Dessa forma, podemos afirmar que o trecho acima faz referência à:  

 

A) Seguridade social.  

B) Política social.  

C) Questão social.  

D) Proteção social.  
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15. Um dos impactos sociais esperados do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) é: 

 

A) Redução da reincidência da prática do ato infracional. 

B) Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais. 

C) Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional.  

D) Famílias protegidas e orientadas. 

 

16. É um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as 

situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. A este instrumento, 

intitulamos de: 

 

A) Proteção social básica. 

B) Proteção social especial.  

C) Projetos de enfrentamento da pobreza.  

D) Vigilância socioassistencial. 

 

17. Pode ser compreendido como um procedimento no qual uma instituição planeja ações 

concretas de enfrentamento das questões sociais. Por isso, podemos dizer que o Assistente 

Social, ao desenvolver sua práxis profissional com maior direcionamento e controle, está 

realizando um planejamento de suas ações, ou seja, de sua prestação de serviço social. Desta 

maneira, o modelo de planejamento descrito é:  

 

A) Social. 

B) Econômico.  

C) Administrativo.  

D) Operacional.  

 

18. A alternativa que CORRESPONDE a um dos princípios organizativos do Sistema Único de 

Saúde é:  

A) Participação popular.  

B) Integralidade.  

C) Centralização.  

D) Equidade.  

 

19. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 

assegurar:  
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A) Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 

fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Sistema Único de Assistência Social.  

B) Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de 

deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida.  

C) Atendimento domiciliar interdisciplinar, tratamento ambulatorial e internação.  

D) Serviços projetados para incentivar a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e 

agravos adicionais. 

 

20. Organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a 

Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta 

de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por 

ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. A 

alternativa que CORRESPONDE a descrição é: 

 

A) Rede socioassistencial.  

B) Centro de Referência Especializado de Assistência Social.  

C) Sistema Único de Assistência Social.  

D) Vigilância socioassistencial.  

 


