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01. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita 

assistência e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3). 

A crase foi empregada no trecho retirado do texto pela seguinte regra: 

(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 
(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 
(C) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. 
(D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas. 
 
02. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita 
assistência e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3). 
 
É correto afirmar que a partícula “que” presente no trecho acima introduz uma: 
 
(A) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Oração subordinada substantiva predicativa. 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
 
03. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra acentuada pela mesma 
regra de acentuação da palavra “assistência” (linha 2): 
 
(A) “atrás” (linha 10). 
(B) “fácil” (linha 11). 
(C) “pélvis” (linha 20). 
(D) “necessária” (linha 21). 
 
 
04. “Na tentativa de responder a essa pergunta sobre evolução, os cientistas observaram 
como os membros antigos da árvore genealógica humana davam à luz.” (linhas 6 a 9).  
 
Assinale a alternativa em que o termo destacado não exerce função sintática alguma no 
período: 
 
(A) “de”.  
(B) “cientistas”.  
(C) “observaram”.  
(D) “à luz”. 
 
05. A partícula “que” presente na linha 13 do texto exerce função morfológica de: 
 
(A) Conjunção integrante. 
(B) Conjunção alternativa. 
(C) Conjunção conclusiva. 
(D) Pronome relativo. 
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06. O verbo destacado abaixo está conjugado no: 
 
“No caso do Australopithecus sediba, que viveu 1,95 milhão de anos atrás na África do Sul, 
*...+” 
 
(A) Presente do Indicativo. 
(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
(C) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
(D) Futuro do Subjuntivo. 
 
07. Sobre a concordância do Texto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 1 e 3, 
respectivamente. 
(B) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 3 e 6, 
respectivamente. 
(C) Há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 6 e 9, 
respectivamente. 
(D) Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados nas demais 
alternativas. 
 
08. Sobre a palavra “processo” (linha 1), assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Não possui encontro consonantal. 
(B) Não possui encontro vocálico. 
(C) Não possui encontro vocálico, tampouco dígrafo. 
(D) Possui encontro vocálico e não possui encontro consonantal. 
 
09. “O parto humano pode ser um processo longo, doloroso e prolongado, que necessita 
assistência e, às vezes, chega a durar dias.” (linhas 1 a 3). 
 
É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função sintática de: 
 
(A) Sujeito. 
(B) Adjunto adnominal. 
(C) Complemento nominal. 
(D) Objeto direto. 
 
10. O verbo “necessita” (linha 2), no contexto em que está inserido, possui a seguinte 
transitividade verbal:  
 
(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo transitivo direto. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto e indireto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu capítulo sobre o direito à 
vida e à saúde, estabelece que “A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de 
sua preferência durante o período do: 
 
A) Parto e pós-parto imediato”. 
B) Pré-natal e pós-parto imediato”. 
C) Pré-natal e trabalho de parto”. 
D) Pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato”. 

12) A orientação e o acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias, 
enquanto ações socioeducativas realizadas por assistentes sociais alinhados ao 
atual projeto ético-político profissional, podem contribuir para a formação de uma 
consciência crítica dos sujeitos frente à apreensão e a vivência da realidade. Isso 
quer dizer que eles podem contribuir para o(a): 
 
A)Fortalecimento de processos emancipatórios. 
B) Fortalecimento da alienação provocada pelo capitalismo. 
C) Manutenção da contrarreforma do Estado. 
D) Manutenção da educação bancária. 

13) Segundo o Código de Ética do(a) assistente social atual, o Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 

contarão cada um com membros efetivos: Presidente, Vice-Presidente, dois 

Secretários, dois ______________ e _______ membros do Conselho Fiscal, e seus 

suplentes eleitos dentre os assistentes sociais, por via direta, para um mandato de 

_______ anos. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho 

acima. 

 
A) Conselheiros – três – quatro 
B) Diretores – três – dois 
C) Diretores – dois – quatro 
D) Tesoureiros – três – três 

14. A entrevista enquanto instrumento está presente na história da profissão e no cotidiano 
dos assistentes sociais nas mais diversas áreas de atuação. Sobre este instrumento, indique a 
alternativa INCORRETA:  

a) Na realização da entrevista, o profissional deve manter neutralidade.  

b) Pode ter natureza individual e/ou coletiva.  

c) Seu objetivo é a intervenção na realidade social. 

d) É organizada em três etapas: planejamento, execução e registro. 

15. Considerando o trabalho socioeducativo enquanto possibilidade de intervenção 
profissional do assistente social, indique a alternativa CORRETA:  
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a)Ações de natureza socioeducativa retrocedem os avanços da profissão, pois se configuram 
enquanto conservadora e individualista.  

b)No trabalho socioeducativo, o usuário é mero receptor das ações e o técnico protagonista 
das intervenções realizadas.  

c) O trabalho socioeducativo na abordagem grupal, traz noção de coletividade às discussões 
realizadas, entre outras, a respeito dos direitos sociais.  

d) Cabe ao assistente social, instrumentalizar as ações dos usuários por meio do trabalho 
socioeducativo, decidindo sobre a vida dos mesmos, de forma que consigam superar as 
carências sociais individuais. 

16) Os Municípios, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, ou afins, têm a 
autonomia para executar Planos Municipais de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e de 
Liberdade Assistida (LA), que correspondem a medidas socioeducativas em meio aberto 
destinadas a adolescentes enquadrados autores de ato infracional à luz da Lei 8.069/90 (ECA). 
 
Esse serviço corresponde a qual nível de proteção da Assistência Social e em qual equipamento 
ele é ofertado? 
 
 
A) Proteção Social Básica – CRAS. 
B) Proteção Social Especial de Média Complexidade – CREAS.  
C) Proteção Social Especial de Alta Complexidade – CREAS. 
D) Proteção Social Básica – CREAS. 

17) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história do Brasil a 
Assistência Social alcança status de direito social, o que causará grande impacto no campo das 
políticas sociais. E todo esboço sobre a política pública de Assistência Social ganha forma com a 
promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
 
Assinale a opção que apresente corretamente um dos princípios da Assistência Social, conforme 
preconizado na LOAS. 
 
 
A) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
 
B) Garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 
C)Promoção da integração ao mercado de trabalho.  
 
D)Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária. 
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18) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma lei abrangente que rege a proteção integral à 
infância e à adolescência no país. É ele que determina que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das 
pessoas que tenham até 18 anos. Sobre o assunto, julgue as assertivas a seguir: 
 
I. O ECA dispensa à infância um tratamento tutelar e indiferenciado.  
 
II. O ECA fundamenta-se na doutrina da situação irregular.  

III. O ECA fundamenta-se na doutrina da proteção integral, em que crianças e adolescentes são 

reconhecidos como sujeitos de direitos e possuem prioridade absoluta.  

IV. São direitos fundamentais preconizados no ECA o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.  

V. O direito à convivência familiar e comunitária preconizado no ECA refere-se à proteção integral à 

criança e ao adolescente, desde a gestação, parto, puerpério, passando pela primeira infância e por 

todas as demais fases do desenvolvimento até chegar aos 18 anos do indivíduo. 

 

É correto o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) III e V, apenas. 

 

19) Acerca do Público usuário da Política de Assistência Social, julgue as alternativas abaixo: 
 
I. Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade. 
 
II. Vantagem pessoal resultante de deficiências. 
 
III. Identidades estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais. 
 
IV. Uso de substâncias psicoativas. 
 
(Fonte:https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/ 
File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf) 
 
Qual(is) alternativa(s) está(ão) INCORRETA(S): 
 
A) Apenas, II. 
B) Apenas, II e III. 
C) Apenas, III e IV. 
D) Apenas, I e IV. 
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20) De acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências: 
“À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 
direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.” 
 
Nesse sentido, não estando a pessoa idosa em condições, foram feitas as seguintes 
afirmativas acerca de a quem caberá proceder a esta opção: 
 
I. Ao curador, quando a pessoa idosa for interditada; 

II. Aos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado 

em tempo hábil; 

III. Ao médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para 

consulta a curador ou familiar; 

IV. Ao médico, por ter autorização do Conselho Nacional de Medicina de escolha do 

tratamento mais adequado. 

Estão corretas as situações  

A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C)I, III e IV. 
D) II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


