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PORTUGUÊS 

 

1 - Assinale a alternativa onde temos a presença de uma oração subordinada adverbial 

concessiva. 

 

a) Irei ajudá-la, ainda que não mereça. 

b) O desmatamento aumenta à medida que a cidade cresce. 

c) Trabalhou tanto ontem, que ficou esgotado. 

d) Não faça nada sem que a diretoria saiba. 

 

2 - Quanto às orações coordenadas, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Ela chorou, porque brigou com o namorado. (Oração coordenada sindética explicativa) 

b) Pedro acabou de jogar, logo está cansado. (Oração coordenada sindética conclusiva) 

c) Não dou nem peço carona. (Oração coordenada sindética adversativa) 

d) O carro pegava, ora morria. (Oração coordenada sindética alternativa) 

 

3 - 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?  

 

4 - 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. 

 

5- Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo: 

a) noite – saúde – soar 
b) sabão – alemães – juízes 
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c) mau – sabiá – iguais 
d) saudade – peixe- caixa 
 

6. Analisando-se o trecho abaixo, manteria a sua correção gramatical e o seu sentido original 

caso isolássemos entre vírgulas a palavra: 

“... uma flor consolaria aquela deserdada; mas na disposição dos seres infelizmente a 

Substância que lá devia ser rosa é aqui na Baixa homem de Estado...” (Eça de Queiroz) 

 
a) “consolaria” 
b) “disposição” 
c) “infelizmente” 
d) “rosa” 
 

7. “Por uma denúncia anônima, ele foi preso.”. Assinale a alternativa que contenha 

corretamente a função sintática dos termos destacados: 

a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento verbal. 
d) Complemento nominal. 
 

8. Analise o período abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta acerca do emprego 
do acento grave indicador de crase: 
 

“Devido à dor causada pelo fim do seu namoro, ela decidiu não ir para a festa.” 

 

a) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina, como em “devido à”. 

b) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas, como em “devido à”. 

c) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas, como em “devido à”. 

d) Há a contração entre a preposição (exigida pela regência nominal de “devido”) e artigo 

definido feminino. 

 

9. Acerca das regras de acentuação gráfica, analise: 

I - A palavra “chulé” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bangalô”; 

II - A palavra “nó” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “gás”; 

III - A palavra “chapéu” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bônus”. 

Dos itens acima: 
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a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todos os itens estão corretos 

10. “Todos irão conosco, João.”. Na frase, a palavra destacada pertence à seguinte classe 

gramatical: 

a) Pronome. 
b) Adjetivo. 
c) Substantivo. 
d) Advérbio. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo: 

 O ________ materializa o conteúdo da ________, cumprindo no tempo histórico dessa 

política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados que devem 

consagrar ________ de cidadania e ________ social.  

a) ECA - Tipificação Nacional dos Serviços Sociassistenciais - direitos - proteção  
b) Estatuto da Juventude - infância - virtude - inclusão  
c) Estatuto do Idoso - família - poder - proteção  
d) SUAS - LOAS - direitos – inclusão 
 
12. No âmbito Das Relações com as Instituições Empregadoras e Outras do Código de Ética 
Profissional, constituem direitos do/a Assistente Social, EXCETO:  
 
a) Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a 
garantir a qualidade do exercício profissional.  
b) Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados 
institucionalmente.  
c) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto 
no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às 
políticas institucionais.  
d) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais 
e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. 
 

13. "É um procedimento de articulação da necessidade do usuário com a oferta de serviços 

do município realizado pelos técnicos do serviço. Deve ser sempre formal, seja para a rede 

socioassistencial, seja para outras políticas. Quando necessário, deve ser precedido de 

contrato com o serviço de destino para contribuir com a efetivação do encaminhamento e 

sucedido de contato para o retorno da informação." 

O instrumento descrito utilizado pelo/a Assistente Social é:  
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a) Estudo de caso.  
b) Visita domiciliar.  
c) Encaminhamento.  
d) Entrevista 
 
14. Por municípios de médio porte 1 compreende-se:  

a) Municípios com mais de 900.000 habitantes (atingindo uma média superior a 250.000 

famílias cada). Para além das características dos grandes municípios, apresentam o agravante 

dos chamados territórios de fronteira, que significam zonas de limites que configuram a região 

metropolitana e normalmente com forte ausência de serviços do Estado.  

b) Aquele cuja população chega a 20.000 habitantes (até 5.000 famílias em média. Possuem 

forte presença de população em zona rural, correspondendo a 45% da população total. Na 

maioria das vezes, possuem como referência municípios de maior porte, pertencentes à 

mesma região em que estão localizados. Necessitam de uma rede simplificada e reduzida de 

serviços de proteção social básica, pois os níveis de coesão social, as demandas potenciais e 

redes socioassistenciais não justificam serviços de natureza complexa.  

c) Aqueles cuja população está entre 50.001 a 100.000 habitantes (cerca de 10.000 a 25.000 

famílias). Mesmo ainda precisando contar com a referência de municípios de grande porte 

para questões de maior complexidade, já possuem mais autonomia na estruturação de sua 

economia, sediam algumas indústrias de transformação, além de contarem com maior oferta 

de comércio e serviços.  

d) Aqueles cuja população é de 101.000 habitantes até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 

250.000 famílias). São os mais complexos na sua estruturação econômica, pólos de regiões e 

sedes de serviços mais especializados. Concentram mais oportunidades de emprego e 

oferecem maior número de serviços públicos, contendo também mais infra-estrutura. No 

entanto, são os municípios que por congregarem o grande número de habitantes e, pelas suas 

características em atraírem grande parte da população que migra das regiões onde as 

oportunidades são consideradas mais escassas, apresentam grande demanda por serviços das 

várias áreas de políticas públicas. 

15. "Entende-se como uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela 

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 conquista da autonomia 

na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança da assistência social. 

É possível, todavia, que alguns indivíduos não conquistem por toda a sua vida, ou por um 

período dela, a autonomia destas provisões básicas, por exemplo, pela idade - uma criança 

ou um idoso -, por alguma deficiência ou por uma restrição momentânea ou contínua da 

saúde física ou mental."  

FONTE: BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. Brasília, novembro de 2005 
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Tendo como base a Política Nacional de Assistência Social, a segurança descrita é conhecida 

como:  

a) Segurança de rendimentos.  
b) Segurança social.  
c) Segurança de acolhida.  
d) Segurança de proteção social 
 
16. A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais tipifica o serviço ofertado para 

pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade 

de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de 

sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares 

que oportunizem a construção de novos projetos de vida. O serviço descrito é conhecido 

como: 

a) Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem.  
b) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.  
c) Serviço de Acolhimento em República.  
d) Serviço Especializado em Abordagem Social. 
 
17. "Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 

sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. 

Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e 

grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas 

públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da 

proteção às situações de violência. Deve promover o acesso a espaços de guarda de 

pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. 

Proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do usuário." Sendo 

assim, pode-se dizer que o serviço descrito é classificado como:  

a) Proteção Social Especial de Média Complexidade.  
b) Proteção Social Básica.  
c) Proteção Social Plena.  
d) Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
 
18. A alternativa que NÃO corresponde a objetivo do Serviço Especializado em Abordagem 

Social é:  

a) Construir o processo de permanência das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de 
serviços e a benefícios assistenciais.  
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) Promover ações para a reinserção familiar e comunitária.  
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d) Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias. 
 
19. [...] realizado(a) por meio do estudo social e implica na elaboração de um laudo e 

emissão de um parecer. Para sua construção, o profissional faz uso dos instrumentos e 

técnicos pertinentes ao exercício da profissão, sendo facultado a ele a realização de tantas 

entrevistas, contatos, visitas, pesquisa documental e bibliográfica que considerar necessárias 

para a análise e a interpretação da situação em questão e a elaboração de parecer [...] 

(CFESS, 2005). O instrumento de trabalho descrito utilizado pelo (a) Assistente Social é 

conhecido como:  

a) Laudo social.  
b) Perícia social.  
c) Estudo social.  
d) Relatório social. 
 
20. A Norma Operacional Básica (NOB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, exercida 

de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da República 

de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e as legislações complementares a ela 

aplicáveis. Seu conteúdo estabelece, EXCETO:  

a) Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático 
de gestão do SUAS.  
b) Caráter do SUS e níveis de gestão do SUAS.  
c) Financiamento e regras de transição.  
d) Funções da política pública de Assistência Social para extensão da proteção social brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


