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Texto: Lembrança de morrer,
Álvares de Azevedo
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nenhuma lágrima
Em pálpebra demente.

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta - sonhou - e amou na vida.

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Sombras do vale, noites da montanha
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro,
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos…
Deixai a lua pratear-me a lousa!
Autor: (Álvares de Azevedo)

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade – é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.
Só levo uma saudade – é dessas sombras
Que eu sentia velar nas noites minhas…
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,
Que por minha tristeza te definhas!
De meu pai… de meus únicos amigos,
Poucos - bem poucos – e que não zombavam
Quando, em noites de febre endoidecido,
Minhas pálidas crenças duvidavam.
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!
Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores…
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.
Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo…
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte:
RESPOSTA: não se cale a alegria.
QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa:
RESPOSTA: libertação
QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é
de:
RESPOSTA: saudade
QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente.
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo
QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta?
RESPOSTA: inócuo
QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa
onde o significado da palavra está correto.
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove.
QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta:
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o.
QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a
frase com pontuação correta.
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta?
QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase
onde apresenta um adverbio de tempo:
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos
QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Denominamos de:
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como:
definição, conceituação, informação, descrição e comparação.
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo:
RESPOSTA: Biografia e autobiografia
QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo.
Tio Adolfo ________com o filme na televisão.
Marise ___________ em contrabando de ouro.
Trabalho ________ em grande responsabilidade.
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica
QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo.
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente.
QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato.
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação.
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.
Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples).
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido.

QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados
atualmente.
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS.
QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário:
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa.
QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de
recortar o item selecionado?
RESPOSTA: Ctrl + x
QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA.
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros.
II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais.
III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW).
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet
é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet.
RESPOSTA: I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas:
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat.
QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um:
RESPOSTA: Processador de texto.
QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação
pela web e processar diversas linguagens.
RESPOSTA: Navegador.
QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas:
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles
que estão fora do seleto grupo.
QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se:
RESPOSTA: O Google.
QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica:
RESPOSTA: Assinatura digital.
QUESTÃO: De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, em seu artigo nº 25, entende-se por família
natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Já a família extensa ou
ampliada é:
RESPOSTA: Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por
parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e
afetividade.

QUESTÃO: A lei nº 8.069, de 1990, denominada estatuto da criança e do adolescente, dispõem em seu artigo
39 sobre a adoção de crianças e de adolescentes. Sabendo-se disso, marque a alternativa que contempla a(s)
assertiva(s) CORRETAS.
I. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa.
II. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda
ou tutela dos adotantes.
III. A adoção não atribui a condição de filho ao adotado, restringindo assim, os direitos e deveres, inclusive
sucessórios.
IV. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, desde que o estado civil seja de casado.
RESPOSTA: I e II.
QUESTÃO: De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, é terminantemente proibido a venda à
criança ou ao adolescente de:
RESPOSTA: Armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica, fogos de estampido e de artifício, bilhetes lotéricos e equivalentes.
QUESTÃO: Conforme estabelecido no estatuto do idoso, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a
sua proteção um direito social. Sabendo-se disso, complete corretamente as lacunas.
É obrigação do ____, garantir à pessoa _____ a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de ____.
RESPOSTA: Estado/idosa/dignidade.
QUESTÃO: É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS.
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:
I. Cadastramento da população idosa em base territorial.
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social.
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja
impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos, nos meios urbano e rural.
V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo
da saúde.
Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO: Marque verdadeiro (V) ou falso (F). Conforme o código de ética profissional do assistente social,
constituem direitos do assistente social:
( ) Livre exercício das atividades inerentes à Profissão.
( ) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional
( ) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções.
( ) Autonomia parcial no exercício da Profissão, sendo exigido prestar serviços profissionais incompatíveis com
as suas atribuições, cargos ou funções.
RESPOSTA: V, V, F, F.
QUESTÃO: De acordo com o código de ética profissional do assistente social, é dever do/a assistente social:
RESPOSTA: Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da
liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes.

QUESTÃO: Em conformidade com o código de ética profissional do assistente social, em se tratando das
relações com assistentes sociais e outros profissionais, são deveres do/a assistente social:
RESPOSTA: Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que
contrariem os postulados éticos contidos no código profissional.
QUESTÃO: Acerca do sigilo profissional o código de ética profissional do assistente social, permite a quebra do
sigilo somente quando as informações:
RESPOSTA: Tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo
aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade.
QUESTÃO: De acordo com a lei nº 8.742 de 1993, a organização da assistência social tem como base as
seguintes diretrizes:
I. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo;
II. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis;
III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de
governo.
IV. 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, vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade.
Marque a alternativa que contém as assertivas CORRETAS.
RESPOSTA: I, III e III.
QUESTÃO: A gestão das ações na área de assistência social é realizada através do Sistema Único de Assistência
Social (Suas). As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo:
RESPOSTA: A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
QUESTÃO: A assistência social organiza-se por dois tipos de proteção: Proteção social básica e proteção social
especial. Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: A proteção social básica é o 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.
QUESTÃO: Conforme a lei orgânica da assistência social, um dos instrumentos de proteção da assistência social
que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território é
denominado:
RESPOSTA: Vigilância socioassistencial.
QUESTÃO: Conforme disposto na lei orgânica da assistência social, o Cras é:
RESPOSTA: A unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às
famílias.
QUESTÃO: O assistente social é o profissional que possibilita a equipe interdisciplinar conhecer o cotidiano de
vida de cada paciente. Ante a afirmativa marque a alternativa correta.
RESPOSTA: de modo a proporcionar melhoria no atendimento das demandas vivenciadas pelo grupo
familiar.
Questão: A equipe de trabalho referenciada de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) deve ser
constituída de forma:
RESPOSTA: Multidisciplinar.
QUESTÃO: Atualmente são ofertados serviços, programas e projetos sociais em todo o território nacional, que
tem como principal objetivo:

RESPOSTA: Garantir o direito à proteção social para todos os indivíduos, bem como a qualidade das ações
executadas através da política de Assistência Social.

QUESTÃO: Acerca de programas e projetos sociais, marque verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) Programas sociais são ações que possuem início, meio e fim, e são utilizadas para complementarem a oferta
de um serviço.
( ) Os programas e projetos sociais não devem trabalhar de forma integrada, pois isso prejudicaria os
resultados das atividades.
( ) Um projeto existe para provocar mudanças, trazendo contribuição real para uma determinada comunidade,
público alvo ou causa social.
( ) O Programa Bolsa Família instituído no governo Lula, é um projeto social.
RESPOSTA: V, F, V, F.
QUESTÃO: A assistência social teve sua origem relacionada ao trabalho social realizado pela:
RESPOSTA: Igreja.
QUESTÃO: Após o processo de profissionalização, o Serviço Social passou a ser uma área de atuação, inserindose nos setores público e privado, com o objetivo de:
RESPOSTA: Assistencializar, orientar e garantir os direitos básicos às sociedades vulneráveis.
QUESTÃO: O assistente social como agente esclarecedor de informações, seu papel é: marque a correta.
RESPOSTA: acolher as demandas sociais envolvendo a família no seu contexto sócio histórico.
QUESTÃO: O assistente social uma vez que fortalece a rede social garantindo assim o acesso dos cidadãos
aos seus direitos sociais, proporciona: marque a correta.
RESPOSTA: um acolhimento/atendimento qualificado, técnico e humanizado, contribuindo para um melhor
resultado ao tratamento.
Questão: A vulnerabilidade social é formada por diversos fatores responsáveis pela “exclusão social” de um
fragmento da população. Entre eles, podemos incluir questões:
RESPOSTA: Históricas, de raça, de gênero e de orientação sexual.
QUESTÃO: Existem diversos instrumentos utilizados pelos assistentes sociais para o desenvolvimento das suas
atividades cotidianas. Acerca de Laudos e Parecer, marque a alternativa CORRETA.
I. O parecer social é a avaliação conclusiva, teórica e técnica realizada pelo assistente social, dos dados
coletados após a finalização do estudo social.
II. A Perícia Social se efetiva a partir da solicitação de uma autoridade, geralmente judiciária.
III. O Parecer Social, bem como o Laudo Social, faz parte da metodologia de trabalho de domínio específico
e exclusivo do/a Assistente Social
IV. O Estudo Social a avaliação conclusiva, teórica e técnica realizada pelo assistente social, dos dados
coletados após a finalização do parecer social.
RESPOSTA: V, V, V, F.
QUESTÃO: A entrevista é o instrumento que permite realizar uma escuta qualificada, meio do processo de
diálogo, visando estabelecer uma relação com o usuário, com objetivo de conhecer e intervir em sua realidade
social, econômica, cultural e política. Sendo assim, podemos afirmar que a entrevista possui dois objetivos
principais:
RESPOSTA: Promover o conhecimento da realidade dos usuários e realizar os encaminhamentos e
orientações necessários para a garantia de direitos.
QUESTÃO: Sobre visita domiciliar realizada pelo assistente social, podemos afirmar que: Marque a CORRETA.
RESPOSTA: A visita domiciliar consiste em conhecer a realidade social, analisar o contexto familiar e o modo
de vida, suas vulnerabilidades e potencialidades.

QUESTÃO: A respeito das competências no trabalho do assistente social com redes sociais, podemos citar:
Marque a CORRETA:
RESPOSTA: Competência Social, tem como objetivo a capacidade de comunicação, o trabalho em equipe, a
gestão de conflitos e uma sensibilidade refletiva. Competência própria, visa a capacidade de auto-gestão.
Competência do método, engloba a capacidade científica, analítica, ética e de avaliação.

