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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

QUESTÃO ANULADA: Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática 
de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 



( ) A tipologia textual não é a injunção. 
( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO ANULADA: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 



 
RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: “No final dos anos 1960 e no início dos anos 1970 do século XX, houve um movimento político-cultural 
heterogêneo que trouxe para os assistentes sociais a identificação político-ideológica [...] O ______________________ 
do Serviço Social na América Latina constituiu-se numa expressão de ruptura com o Serviço Social tradicional e 
conservador. ” 
 
Sobre qual Movimento está sendo falado? 
 
RESPOSTA: Movimento de Reconceituação.  

QUESTÃO: Sabe-se da relação da Igreja Católica com a gênese do Serviço Social brasileiro, onde a QUESTÃO SOCIAL 
era vista, inicialmente, como: 
 
RESPOSTA: Problema moral e religioso, sendo resolvida com uma intervenção que prioriza a formação da família e 
do indivíduo.  

QUESTÃO: De acordo com o artigo 4º da LEI No 8.662, que dispõe sobre a profissão Assistente Social, constituem 
competências do Assistente Social, EXCETO: 
 
RESPOSTA: prestar assessoria e consultoria a órgãos apenas da administração pública direta e indireta.  

QUESTÃO: Constitui atribuição privativa do Assistente Social: 
 
RESPOSTA: Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais.  

QUESTÃO: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é o conjunto de normas jurídicas que tem como objetivo a 
proteção integral da criança e do adolescente. 
 
RESPOSTA: O ECA considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade.  

QUESTÃO: De acordo com o Art. 15 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 
 



RESPOSTA: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, independente das restrições legais.  

QUESTÃO: De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03, a garantia de prioridade compreende: 
 
RESPOSTA: Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.  

QUESTÃO: De acordo com o Art.17 do Estatuto do Idoso, ao idoso que estiver no domínio de suas faculdades mentais 
é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
 
Entretanto, quando o idoso não está em condições de proceder à opção, quem e em quais hipóteses poderá fazê-la: 
 
RESPOSTA: pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador 
ou familiar.  

QUESTÃO: De acordo com o ECA (marque a alternativa correta): 
 
RESPOSTA: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

QUESTÃO: A categoria de Serviço Social constitui - se de uma totalidade formada pelas três dimensões da profissão: 
 
RESPOSTA: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.  

QUESTÃO: A Assistência Social se caracteriza como uma política pública de caráter: 
 
RESPOSTA: não contributivo.  

QUESTÃO: A adoção de criança e de adolescente é regida conforme disposições da lei nº 8.069, 1990. Sobre a adoção, 
marque a afirmativa INCORRETA. 
 
RESPOSTA: A adoção poderá ser realizada por meio do instrumento de procuração pública.  

QUESTÃO: Conforme estabelecido no estatuto do idoso, é assegurada a gratuidade aos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos, aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. 
Marque com V, se verdadeiro e F, se falso. 
 
( ) Para ter acesso à gratuidade, o idoso devera obrigatoriamente realizar cadastro prévios nas concessionárias do 
transporte público. 
 
( ) Nos veículos de transporte coletivo público urbanos e semi-urbanos, serão reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. 
 
( ) No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério 
da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte públicos. 
 
Assinale a alternativa: 
 
RESPOSTA: F, V e V.  

QUESTÃO: Selecione abaixo, um dos instrumentais técnico operativo que os assistentes sociais utilizam como 
ferramentas e táticas associadas ao seu fazer profissional: 
 
RESPOSTA: A visita domiciliar ou institucional.  

QUESTÃO: A entrevista social individual, é um instrumento utilizado pelos assistentes sociais, que permite realizar uma 
escuta qualificada, por meio do processo de diálogo, pretende estabelecer uma relação com o entrevistado, com 
objetivo de conhecer e intervir em sua realidade social, econômica, cultural e política. 
 
RESPOSTA: Entrevista estruturada, entrevista não estruturada e entrevista semi- estruturada.  



QUESTÃO: O Estudo social é um instrumento próprio do assistente social, através do estudo realizado, são produzidos 
relatórios que contém o relato dos dados coletados, das intervenções realizadas e das informações adquiridas. 
 
I) Esse instrumento permite ao assistente social conhecer se esse sujeito ou família tem acesso ou é excluso dos 
serviços da rede socioassistencial. 
 
II) Esse instrumento impossibilita conhecer, analisar e contextualizar a história de vida do sujeito, sua forma de ser, de 
pensar e suas relações sociais, não são extraídas. 
 
III) Para a construção do estudo social, é imprescindível que o profissional busque conhecer e se inteirar amplamente 
da realidade apresentada em determinado contexto. 
 
Selecione a opção que identifica as assertivas CORRETAS. 
 
RESPOSTA: I e III.  

QUESTÃO: Complete as lacunas: 
 
Nos anos 1940 e 1950, o serviço social no Brasil passou a adquirir influência ________, sendo muito marcado pelo 
tecnicismo. Nessa época, se destacou uma base _______ e funcionalista e sistêmica, que extraia estudos da psicanálise 
e da _______. 
 
RESPOSTA: Norte-americana, positivista, sociologia.  

QUESTÃO: No ano de 1979 ocorreu o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, promovido pelo Conselho Federal 
de Assistentes Sociais. Esse congresso marcou profundamente a categoria profissional com grandes mudanças para a 
profissão, fortaleceu-se a luta por um estado democrático ao lado da classe trabalhadora. Por qual nome, ficou 
conhecido esse congresso: 
 
RESPOSTA: Congresso da Virada.  

QUESTÃO: Um projeto social pode ser definido como: 
 
RESPOSTA: Uma forma de organizar por meio de um plano ou um esforço solidário, ações para transformar 
determinada realidade social, potencializando a cidadania, e consciência social dos indivíduos.  

QUESTÃO: Pode-se dizer que os programas sociais são iniciativas destinadas a melhorar as condições de vida de uma 
população. No Brasil existem diversos programas sociais, dentre eles podemos destacar: 
 
RESPOSTA: Bolsa família, programa cisternas e bolsa verde.  

QUESTÃO: A Vulnerabilidade social está relacionada a condições de fragilidade material ou moral de indivíduos ou de 
um grupo em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. São considerados fatores 
responsáveis pela “exclusão social”: 
 
RESPOSTA: Questões históricas, de raça, de gênero e de orientação sexual.  

QUESTÃO: Segundo (Bruscato et al, 2004) o trabalho da equipe ______ visa avaliar o paciente de maneira ______ e 
executando seus planos de tratamento como uma “camada adicional” de serviços. 
 
Escolha dentre a opções abaixo, a que melhor completa as lacunas: 
 
RESPOSTA: Multidisciplinar, independente.  

QUESTÃO: Segundo a lei orgânica da assistência social, nº 8.742 de 1993, a assistência social tem por objetivos: 
 
I) A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos. 
 
II) A proteção e a defesa dos direitos constitucionais, além de proporcionar a exposição social da família a agentes de 
riscos. 
 



III) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 
 
IV) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 
 
Identifique a afirmativa INCORRETA: 
 
RESPOSTA: Apenas a II. 

QUESTÃO: De acordo com o artigo 6º-A, da lei orgânica da assistência social, a assistência social organiza-se pelos 
seguintes tipos de proteção: 
 
RESPOSTA: Social básica e proteção social especial.  

QUESTÃO: Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. A quebra do sigilo só é admissível quando 
se tratarem de situações: 
 
RESPOSTA: Cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de 
terceiros e da coletividade.  

 


