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9S03 Assistente Social
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

25 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o uso dos pronomes.
(

1. Avalie o uso da crase nas frases que seguem
e julgue o acerto das afirmações colocadas entre
parênteses.
1. A noite estava clara e as pessoas foram a praia
ver a chegada dos pescadores a terra. (Há
nessa frase a ocorrência de duas crases.)
2. Já estavam a poucos metros da casa à qual me
referi para o repouso. (Uso correto da crase.)
3. O caso a que aludi é visível a noite e a olho nu.
(Nessa frase, há a ocorrência de apenas uma
crase.)
4. Não ligo àquilo que me disseste ontem pela
manhã. (Uso correto da crase.)
5. Dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza
quando foi a Fraiburgo. (Nessa frase, em apenas um caso a crase é obrigatória.)
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 3 e 5.
São corretos apenas os itens 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

2. Complete a frase abaixo conforme a regência do
verbo:
Posso informar      participantes      ninguém, na reunião com os organizadores, ousou reportar-se     tão delicado assunto.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

os • de que • à
os • que • à
aos • que • a
aos • de que • à
aos • de que • a

(

(

(
(

) Os pronomes do caso reto têm também a
função de objeto nas frases em que se situam.
Assim, está correta a frase: “Vou por ele a par
do assunto”.
) Os pronomes “eu e tu” não podem vir regidos
de preposição. Assim, está correta a frase:
“Nada houve entre mim e ti”.
) As frases: “Empresta o livro para eu ler” e
“Chegou uma ordem para tu viajares” estão
corretas quanto ao emprego dos pronomes
pessoais.
) Em “Quero falar consigo ainda hoje” o uso do
pronome está de acordo com a norma culta.
) As frases “Deixaram o recado conosco” e
“Deixaram o recado com nós mesmos” equivalem-se e ambas estão corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
F•V•V•F•V
V•F•V•V•F
F•V•F•V•F
V•F•F•V•V

4. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) A policia local policia apenas dois bairros de
Fraiburgo. (Nessa frase, apenas um acento
gráfico dá sentido ao que está sendo dito).
b. ( ) Tivemos uma ideia e nossa familia , então,
apoia sua decisão. (Nessa frase há três palavras que devem ser acentuadas graficamente)
c. ( ) As palavras: “chapéus, céu, avós e nós” são
acentuadas graficamente por serem palavras
oxítonas com terminação específica.
d. ( ) As palavras: “cutis, orfãos, area, neutrons e
biceps” são proparoxítonas e recebem acento
agudo na penúltima sílaba.
e. ( ) As letras “i” e “u” dos hiatos são acentuadas
graficamente independendo da classificação
da palavra quanto ao número de sílabas.
Assim, as palavras: “saude, tainha, ruim e raizes”
recebem acento gráfico.
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5. Avalie o emprego das formas verbais sublinhadas
nas frases que seguem e verifique a possibilidade de
serem substituídas pela forma verbal colocada entre
parênteses.
1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo)
2. Amanhã lhe contamos a real história.
(futuro do presente)
3. Se todos querem, eu aceito o cargo.
(futuro do subjuntivo)
4. Não fora eu, não teria a recompensa.
(imperfeito do indicativo)
5. Se eles notificam, seria pior.
(imperfeito do subjuntivo)

7. Durante muitas décadas foi dependente de subsídios estatais. Hoje, graças ao empreendedorismo, fatores naturais e avanços da pesquisa e tecnologia como
as da Embrapa e da Epagri, o Brasil é um dos cinco
maiores produtores de 36 commodities.
O texto acima está relacionado à (ao):
a.
b.
c.
d.

e. (

Assinale a alternativa que indica todas as frases em
que é possível a substituição.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica o prêmio.

5 questões

6. Pelo menos 127 pessoas morreram. A cidade ficou à
mercê de bandidos, saqueadores, assaltantes e gangues
em guerra. (Veja. São Paulo: 15/02/2017, p. 62)
Assinale a alternativa que identifica o local e o episódio a que se refere o texto.
a. ( ) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ataques à
região sul da cidade, liderados pelo PCC.
b. ( X ) Vitória, Espírito Santo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
c. ( ) São Paulo, São Paulo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
d. ( ) São Luís, Maranhão. Rebelião iniciada no presídio São Luís.
e. ( ) São Paulo, São Paulo. Conflito entre as forças
policiais e moradores da “Cracolândia”.
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Indústria pesqueira de Santa Catarina.
Indústria automobilística.
Agronegócio.
Desenvolvimento industrial da Região
Nordeste.
) Cultivo de ostras e mariscos no litoral
catarinense.

8. O professor capixaba Wemerson da Silva Nogueira
ficou entre os dez finalistas de um prêmio inédito para
o nosso país.

Apenas em 1 e 4.
Apenas em 4 e 5.
Apenas em 1, 2 e 3.
Apenas em 2, 3 e 5.
Apenas em 2, 4 e 5.

Temas de Atualidade

( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Prêmio L’Oréal-Unesco
Prêmio Nobel da Educação
Prêmio da Academia Brasileira de Letras
Prêmio Príncipe de Astúrias
Global Teacher Prize

9. O Estado de Santa Catarina é destaque em muitas
áreas no cenário nacional. Entre elas, a da Educação.
Assinale a alternativa correta a respeito da taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 anos em nosso Estado.
a. ( X ) É uma das mais elevadas do Brasil, superior a
90%.
b. ( ) Apesar de bastante alta, tem tido uma significativa queda nos últimos anos.
c. ( ) Apesar de destacada, em relação à média
nacional, é a mais baixa da Região Sul.
d. ( ) A taxa de alfabetização de jovens, nesta faixa
etária, em Santa Catarina, só é superada pelas
registradas no Maranhão e no Distrito Federal.
e. ( ) Santa Catarina obteve a 10a colocação entre
os Estados brasileiros que, segundo a ONU,
têm as maiores taxas de alfabetização de
jovens de 15 a 24 anos.
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10. O nome de Park Geun-hye esteve presente no
noticiário recente.
Assinale a alternativa que identifica esse nome e o
acontecimento a que está associado.
a. ( ) Ditador da Coreia do Norte. Determinou o
lançamento de mísseis no Mar do Japão.
b. ( ) Governante eleito de Myamar. Acusado de ter
liderado um golpe de Estado.
c. ( ) Rei da Tailândia. Substituiu Bhumibol
Adulyadej, falecido o ano passado.
d. ( X ) Presidente da Coreia do Sul. Afastada por um
processo de Impeachment.
e. ( ) Tio de Kim Jong-un. Assassinado no
Aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia.

Noções de Informática

( )
( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Entre 5 e 6 minutos.
Entre 19 e 20 minutos.
Entre 27 e 28 minutos.
Entre 41 e 42 minutos.
Entre 1 hora e uma hora e 1 minutos.

14. O Google é muito conhecido por realizar buscas
em palavras-chave informadas pelo usuário, e é um
mecanismo de grande auxílio na navegação na internet. No entanto, o Google pode também eliminar
certas palavras-chave do resultado de busca, o que é
útil quando se tem resultados em demasia e deseja-se
descartar uma parte.

5 questões

11. As configurações de página do MS Excel 2010
Standard em português, como margens, orientação
e tamanho, podem ser acessadas por padrão através
da guia:
a.
b.
c.
d.
e.

13. Qual o tempo necessário, aproximadamente, para
realizar um download de um arquivo de 2 GB a uma
taxa de transferência fixa de 15 Mbps?

Revisão.
Principal.
Documento.
Layout de Página.
Configurações de Impressão.

12. Com relação à formatação de textos
do MS Word 2016, os botões ilustrados
têm como função, respectivamente:
a. ( ) Alinhar o texto à esquerda e à direita.
b. ( ) Diminuir e aumentar o espaçamento de linha
do parágrafo ou texto selecionado.
c. ( ) Diminuir e aumentar o espaçamento entre
parágrafos.
d. ( ) Definir as margens esquerda e direita do
documento.
e. ( X ) Decrementar e incrementar a endentação do
texto.

Assinale a alternativa que contém o sinal que deve ser
empregado para tal.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

- (sinal de menos)
! (ponto de exclamação)
!= (sinal de diferente de)
<> (sinal de diferente de)
() (colocar as palavras-chave entre parênteses)

15. Os tipos de backup que realizam uma cópia
completa e cópias consequentes somente dos dados
que sofreram modificações desde o último backup; e
cópias consequentes de todos os dados que sofreram
modificações desde o último backup completo são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Diferencial e incremental.
Incremental e sequencial.
Incremental e diferencial.
Sequencial e incremental.
Completo (Full) e incremental.
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Conhecimentos Específicos

10 questões

16. No Brasil, uma das estratégias utilizadas para a
erradicação da pobreza e a redução significativa da
desigualdade social são os Programas de Transferência
de Renda de natureza não contributiva.

17. O sigilo constitui-se um direito do profissional de
Serviço Social e também se caracteriza pela atitude de
zelar pelas informações que o usuário lhe repassar em
virtude do exercício da atividade profissional.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (

Relacione abaixo o nome dos programas implantados
no país com as suas respectivas descrições.
Coluna 1 Programas
1.
2.
3.
4.

Benefício de Prestação Continuada
Programa Bolsa-Família
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Bolsa-Escola

b.

c.

d.

Coluna 2 Descrições
( ) Unificou programas de transferência de renda
condicionados, como o Bolsa-Escola e o BolsaAlimentação, bem como outros programas de
transferência de renda sem condicionalidades,
como o Auxílio-Gás e o Cartão-Alimentação
do Fome Zero.
( ) Em termos de condicionalidade, a família se
comprometeria a assegurar o mínimo de frequência da criança às aulas.
( ) É uma transferência de renda sem condicionalidades e independente de contribuição prévia para o regime de seguridade social para
idosos com 65 anos ou mais, e para pessoas
com deficiência não aptas ao trabalho nem a
uma vida independente, os quais vivam junto
com a família.
( ) Consiste na transferência de renda para famílias com crianças na faixa de 7 a 15 anos, as
quais trabalhem ou corram risco de ter de
trabalhar em atividades consideradas perigosas e prejudiciais à saúde infantil.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•2•3•4
2•1•4•3
2•4•1•3
3•4•1•2
4•2•1•3
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e.

) A quebra do sigilo só é admissível quando se
tratar de situação cuja gravidade possa trazer
prejuízo apenas aos usuários.
( X ) No âmbito do trabalho multiprofissional só
poderão ser prestadas informações dentro
dos limites do estritamente necessário.
( ) Em casos urgentes a revelação dos fatos será
realizada de forma integral para que todos os
envolvidos possam tomar conhecimento.
( ) O sigilo profissional, de acordo com o Código
de Ética Profissional, é considerado apenas
como dever do assistente social.
( ) É permitido ao assistente social revelar o sigilo
apenas para os representantes da instituição
para a qual presta os serviços.

18. É obrigação da família, da comunidade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Assinale a alternativa que compreende a garantia
desta prioridade de forma correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Priorizar atendimento aos idosos por equipes
de casas de acolhimento institucional.
( ) Atender o idoso de forma preferencial e coletiva junto aos órgãos públicos e privados que
prestam serviços a esta população.
( ) Estabelecer processos de formação exclusivos
para área de gerontologia para prestação dos
serviços públicos.
( ) Estabelecer mecanismos que favoreçam a
divulgação sobre dificuldades que a pessoa
idosa enfrenta no cotidiano.
( X ) Viabilizar formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com as demais
gerações.
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19. De acordo com a legislação vigente, os pais, os
integrantes da família ampliada, os responsáveis, os
agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar
de crianças e adolescentes, educá-los ou protegê-los
que utilizarem castigos físicos ou tratamento cruel
ou degradante como forma de correção, disciplina
ou educação estarão sujeitos, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, à aplicação de medidas de acordo
com a gravidade do caso.
De acordo com essa afirmativa, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Aplicar multas para os adultos responsáveis.
b. ( ) Encaminhar os adultos responsáveis ao tratamento psiquiátrico.
c. ( ) Encaminhar os adultos responsáveis ao serviço de prestação do serviço à comunidade.
d. ( X ) Encaminhar a criança ou o adolescente ao
tratamento especializado.
e. ( ) Encaminhar a criança ou o adolescente e sua
família para o tratamento exclusivo em programa comunitário.

20. A Lei 8.080/90 regula, em todo território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados de
forma isolada ou conjunta, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas do direto
público ou privado.
Com base na citada lei, aponte a alternativa que apresenta a resposta correta.
a. ( X ) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
b. ( ) Cabe ao Estado exclusivamente a garantia da
saúde, via formulação de políticas sociais, que
visem reduzir riscos de doenças.
c. ( ) O dever do Estado exclui o dever das pessoas,
das famílias, das empresas e da sociedade.
d. ( ) A saúde tem como fatores exclusivos e determinantes a alimentação, o saneamento básico,
o meio ambiente e o trabalho.
e. ( ) A saúde, enquanto política pública, se propõe
a atender de forma peculiar as necessidades
de bem-estar físico e social da população.

21. O Parecer Social se materializa na etapa em que
o profissional sugere elementos para a solução das
expressões da questão social a partir do aporte de
conhecimento da sua área de origem.
Assinale a alternativa que descreve corretamete o
Parecer Social.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É uma ferramenta utilizada para conhecer
detalhadamente a situação vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais,
com demandas específicas.
( ) É um estudo detalhado de uma determinada
situação social a qual se propõe elaborar um
relatório técnico sobre as demandas apreendidas no cotidiano.
( ) É um instrumento que irá relatar as informações dos estudos realizados pelo profissional
referente a um diagnóstico de realidade.
( X ) É a opinião que o assistente social emite sobre
uma situação estudada, opinião que deve
estar calcada em elementos condizentes com
a situação analisada.
( ) É um processo pelo qual o profissional realiza
um exame de situações, com a finalidade de
buscar a solução para as expressões da questão social.

22. Assinale a alternativa que apresenta a diretriz
correta da organização da Política Nacional de
Assistência Social.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Primazia da responsabilidade dos municípios
na condução da política de assistência social.
( X ) Centralidade na família para concepção e
implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos.
( ) Descentralização político-administrativa apenas para os Estados, respeitando-se as diferenças e características socioterritoriais locais.
( ) Participação da população, por meio de organizações representativas, exclusivamente no
âmbito do controle das ações em todos os
níveis.
( ) Contribuir com a inclusão dos usuários,
ampliando o acesso aos serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e
rural.
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23. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
organiza as ações da assistência social em dois tipos
de proteção social – a básica e a especial.

24. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) preconiza os benefícios eventuais como direitos sociais
legalmente assegurados à população brasileira.

Assinale a alternativa que descreve de forma correta
os tipos de proteção social:

Assinale a alternativa correta sobre os benefícios
eventuais:

a. ( ) Proteção Social Básica prevê um conjunto de
serviços, programas e projetos que tem por
objetivo contribuir para a reconstrução de
vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades
e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de
violação de direitos.
b. ( ) Proteção Social Especial prevê um conjunto
de serviços, programas, projetos e benefícios
da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por
meio do desenvolvimento de potencialidades
e aquisições e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
c. ( X ) As proteções sociais básica e especial serão
ofertadas pela rede socioassistencial, de
forma integrada, diretamente pelos entes
públicos e/ou pelas entidades e organizações
de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.
d. ( ) O Centro de Referência Especial de Assistência
Social (CREAS) é a unidade pública municipal,
localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à
prestação de serviços, programas e projetos
socioassistenciais às famílias.
e. ( ) O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) é a unidade pública de abrangência
e gestão municipal destinada à prestação de
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social,
por violação de direitos, que demandam intervenções especializadas.

a. (
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b.

c.

d.

e.

) O valor destinado aos benefícios eventuais
será definido exclusivamente pelos municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos
definidos pelos Conselhos Municipais de
Assistência Social.
( ) Cabe ao Conselho Municipal de Assistência
Social propor, na medida das disponibilidades
orçamentárias dos municípios, o valor a ser
destinado aos benefícios eventuais destinado
apenas para situações de calamidade pública.
( ) Entende-se por benefícios eventuais aqueles
que visem à melhoria de vida da população
de forma sistemática e processual cujas ações,
voltadas para as necessidades básicas, observem os princípios e diretrizes estabelecidos na
Lei Orgânica de Assistência Social.
( ) Os benefícios eventuais compreendem prestações de serviços integrados e sistemáticos
com objetivos, tempo e área de abrangência
definidos para incentivar e melhorar a vida
dos usuários da política de assistência social.
( X ) Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestados
aos sujeitos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade púbica.
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25. Sobre a avaliação de Programas Sociais, é correto
afirmar:
a. ( X ) Avaliação refere-se ao conjunto de procedimentos técnicos para produzir informação e
conhecimento para desenho ex-ante, implementação e validação ex-post de programas
e projetos sociais, visando garantir o cumprimento dos objetivos e seus impactos.
b. ( ) Avaliações que têm uso efetivo na intervenção são elaboradas conforme as demandas
de informação na primeira etapa do ciclo de
maturidade do programa social, bem como
apoiam-se em dados existentes nos registros
públicos a fim de permitir a conclusão das
metas estabelecidas.
c. ( ) Avaliações de programas sociais são julgamentos de cunho exclusivo político, de modo
que a realização dessas não depende apenas
do técnico responsável pela execução do
programa.
d. ( ) Avaliações produzem conhecimento que não
estruturados , podem ser usados para interferir cotidianamente na ação do gestor estratégico e do técnico na ponta, cujo registro
formal é fácil de realizar.
e. ( ) A avaliação de programas sociais demanda a
necessidade exclusiva de uma análise pautada
em uma área do conhecimento para definir as
diversas dimensões sociais, econômicas e culturais presentes no contexto a ser apreciado.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)
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