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LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 1, 2, 3 e 4.  

EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA 

Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: 

eles brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos 

mudaram. Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados  à prova. Atitudes 

violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. Muitas crianças e adolescentes veem 

brigas dentro de casa e até na novela. Nesse contexto, professores, que têm obrigação de 

passar conhecimento, acabam tendo que educar. Mas a educação vem de casa, junto com o 

caráter psicológico de cada um. E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a 

culpa não é dos professores nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e 

errado. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa. 

Está reunir a família e jogar limpo numa conversa no meio da mesa! 

Revista Capricho, 26 de abril de 2009. 

 

1) Artigo de opinião é um texto jornalístico que expressa o sentir ou pensar de uma pessoa 

sobre um assunto que desperta o interesse da opinião pública. Neste caso seus argumentos 

são sobre “Educação e violência”. Marque a alternativa que expressa uma opinião da autora 

sobre um dos assuntos abordados: 

 

a) “Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. ” 

b) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. ” 

c) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova.” 

d) “E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a culpa não é dos professores 

nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e errado. ” 
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2) As formas verbais (escutamos/veem) destacada no texto indicam uma ação que 

provavelmente está acontecendo no: 

a) presente. 
b) pretérito. 
c) futuro. 
d) imperativo negativo 
 
3) O texto publicado na revista capricho, traz um comparativo entre dois momentos da vida. 

Qual o fragmento que comprova essa afirmação? 

a) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. ” 
b) “A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa.” 
c) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 
brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos 
mudaram. ” 
d) “Atitudes violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. ” 
 
4) Em “Violência é rotina”: 

a) o predicado é nominal. 
b) o predicado é verbo-nominal. 
c) o predicado é verbal. 
d) o verbo é intransitivo. 
 
5 - Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. 

 

a) Entendo o porque de seu nervosismo. 

b) Quero explicar porquê estou doente. 

c) Você não veio por quê? 

d) Fomos sozinhos sim. Por que?  

 

6 - Quanto às regras básicas de divisão silábica, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Em uma palavra iniciada por consoante seguida de outra consoante, as duas consoantes 

ficam na mesma sílaba, junto com a vogal que vem depois delas. 

b) No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar em 

uma sílaba. 

c) Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos. 

d) Não se separam as letras dos ditongos e dos tritongos. 

 

07 - Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado indica uma qualidade ou um defeito do 

substantivo.   
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a) pintura antiga.  
b) sujeito desprezível.  
c) parede descascada.  
d) pele manchada. 

 

8) Leia a tirinha: 

(  ) "Por favor" é uma locução adverbial. 
(  ) "Simplesmente" pertence à classe dos advérbios. 
(  ) Há um erro ortográfico na transcrição da fala do gato. 
(  ) A expressão "de propósito" corresponde a um adjetivo. 
(  ) "Você" é o único pronome presente na resposta do homem. 
 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é  

a) (V); (V); (V); (F); (F). 
b) (F); (V); (F); (V); (V). 
c) (V); (F); (F); (F); (V). 
d) (F); (F); (V); (V); (F). 

 

 O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões 9 e 10. 

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo 

gradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o 

capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é 

interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”. 

09. Neste parágrafo, o narrador do romance: 

a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e 
obrigatório compreender o que se passou em sua mente. 
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso 
não é fundamental para que o leitor entenda a história. 
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores 
enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas. 
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas 
devessem agradecê-lo por sua ajuda. 
 
10. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio 

delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função 

sintática de sujeito. 

a) Ainda. 
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b) Ninguém. 
c) Próprio. 
d) Delírio. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, sobre as seguranças que a 

proteção social deve garantir, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 

assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

(   ) A segurança de rendimentos é uma compensação do valor do salário-mínimo inadequado.  

(   ) A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser 

preenchida pela política de assistência social. Isso supõe a não aceitação de situações de 

reclusão, de situações de perda das relações.  

(   ) A segurança da acolhida opera com a provisão de necessidades humanas que começa com 

os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade.  

a) C - C - E.  
b) C - E - C.  
c) E - C - E.  
d) E - C - C. 
 
12) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), sobre as entidades e 
organizações de assistência social, analisar os itens abaixo:  
 
I. São de atendimento aquelas que concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidas às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 
pessoal.  
 

II. São de acolhimento aquelas voltadas prioritariamente para o fortalecimento dos 

movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 

dirigidas ao público da política de assistência social. 

 III. São de defesa e garantia de direitos aquelas voltadas prioritariamente para a defesa e 

efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 

cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 

defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social.  

Está(ão) CORRETO(S):  

a) Somente o item III.  
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
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d) Somente os itens II e III. 
13) Considerando-se o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), analisar a sentença 

abaixo:  

A lógica dos benefícios assistenciais é possibilitar, no âmbito do SUAS, um modo de garantia de 

renda de forma articulada às demais garantias, o que significa um trabalho continuado com os 

beneficiários e suas famílias, com vistas à inserção nos serviços socioassistenciais e 

manutenção das situações de vulnerabilidade (1ª parte).  

A finalidade do monitoramento no SUAS não é apenas acompanhar sistematicamente, mas, na 

prática, gerar insumos para avaliar como os programas sociais contribuem com o direito das 

famílias à proteção e à autonomia (2ª parte).  

A gestão integrada consiste na articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda, 

no âmbito do SUAS, e tem como diretrizes: a corresponsabilidade entre os entes federados; as 

seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social; e a centralidade da família 

no atendimento socioassistencial de forma integral, visando interromper ciclos 

intergeracionais de pobreza e de violação de direitos (3ª parte).  

A sentença está:  

a) Totalmente correta.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.  
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.  
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 
14) Sobre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(   ) De modo a evitar conflitos de papéis e de competências na rede, é importante que o 
CREAS seja instalado em imóveis compartilhados com órgãos de defesa de direitos e de 
responsabilização.  
 
(   ) O trabalho social especializado ofertado pelo CREAS exige que a equipe profissional seja 
interdisciplinar, contando com profissionais de nível superior e médio, habilitados e com 
capacidade técnica para o desenvolvimento de suas funções.  
 
(   ) A oferta de trabalho social nos CREAS pressupõe a utilização de diversas metodologias e 
técnicas necessárias para operacionalizar o acompanhamento especializado. Requer, ainda, a 
construção de vínculos de referência e confiança do usuário com a unidade e os profissionais 
da equipe, além de postura acolhedora destes, pautada na ética e no respeito à autonomia e à 
dignidade dos sujeitos.  
 
a) C - C - E.  
b) E - C - C.  
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c) E - E - C.  
d) C - E – E 
 
15) Sobre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(   ) É referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção 
básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no seu território de abrangência.  
 
(   ) O CRAS assume como fatores identitários dois grandes eixos estruturantes do SUAS: a 
matricialidade sociofamiliar e a territorialização. 
 
 (   ) O CRAS materializa a presença do Estado no território, possibilitando a democratização do 
acesso aos direitos socioassistenciais e contribuindo para o fortalecimento da cidadania.  
 
a) C - E - C.  
b) E - C - C.  
c) C - C - C.  
d) E - E – E 
 
16) Considerando-se a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 
NOB/SUAS, sobre o Pacto de Aprimoramento do SUAS, firmado entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, analisar a sentença abaixo:  
 
É o instrumento pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do 
SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais (1ª parte).  
 
A revisão das prioridades e metas ocorrerá anualmente, sob proposição do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), pactuadas na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), a partir de alterações de indicadores identificados nos sistemas nacionais de 
estatística, Censo SUAS, Rede SUAS e outros sistemas do MDS (2ª parte).  
 
A realização do Pacto de Aprimoramento do SUAS se dará a partir da definição das prioridades 
e metas nacionais para cada quadriênio e do preenchimento do instrumento que materializa o 
planejamento para o alcance das metas (3ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta.  
b) Correta somente em sua 1ª parte.  
c) Correta somente em sua 2ª parte.  
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 
17) Considerando-se as orientações técnicas sobre o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), analisar os itens abaixo:  
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I. No âmbito do PAIF, o trabalho social com famílias é o conjunto de procedimentos efetuados 
a partir de pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com 
a finalidade de contribuir para a convivência, o reconhecimento de direitos e as possibilidades 
de intervenção na vida social de um conjunto de pessoas.  
 

II. O trabalho social com famílias deve ter, por pressuposto basilar, a responsabilidade estatal 

na proteção às famílias, e assumir, como embasamento de sua prática, o conhecimento 

científico, que requer profissionais qualificados, aptos a compreender a realidade dada e 

construir conhecimentos, com os quais questionam as estruturas sociais injustas, elaborando 

estratégias para modificá-las.  

III. O trabalho social com famílias é uma prática profissional apoiada em saber científico que, 

para ser efetiva, não deve depender da consciência crítica e do espírito pesquisador por parte 

dos profissionais do CRAS. Está(ão) CORRETO(S):  

a) Somente o item III.  
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Somente os itens II e III. 
 
18) Considerando-se o Código de Ética Profissional, sobre os princípios fundamentais, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA:  
 
(   ) Optar por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero.  
 
(   ) Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de 
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática.  
 
(   ) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.  
 
a) C - E - E.  
b) E - C - E.  
c) C - C - C.  
d) E - E - C. 
 
19) Considerando-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:  
 
É um benefício da Política de Assistência Social, individual, ____________ e que garante o 
pagamento mensal de _____ salário(s)-mínimo(s) à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de ____________, com impedimentos de longo prazo, de natureza 
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física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  
 
a) não vitalício | dois | qualquer idade  
b) não vitalício | dois | até 14 anos  
c) vitalício | dois | até 21 anos 
d) não vitalício | um | qualquer idade 
 

20) Em conformidade com a obra do CFESS, sobre o parecer social, analisar os itens abaixo:  

I. É um viabilizador de direitos.  
II. Faz-se necessária a reflexão constante da utilização desse instrumento técnico.  
III. Sua elaboração deve ser uma comprovação de informação.  
IV. Deve possuir um caráter fiscalizatório.  
 

Estão CORRETOS:  

a) Somente os itens I e II.  
b) Somente os itens II e III.  
c) Somente os itens I, III e IV.  
d) Somente os itens II, III e IV. 
 


