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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
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5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. Considerando a entrevista enquanto 
instrumento de trabalho do assistente social, julgue 
a alternativa INCORRETA: 

a) Dependendo dos objetivos a que se destinam, a 
entrevista pode ser realizada de forma individual ou 
grupal. 
b) No contexto de avaliação para concessão de 
um benefício, a entrevista é utilizada para levantar 
elementos que possibilitem a fundamentação do seu 
deferimento ou indeferimento, por meio do parecer 
social. 
c) A entrevista se vincula à dimensão técnico-
operativa da profissão devido seu caráter prático, 
portanto as dimensões ético-política e teórico-
metodológica não a influenciam. 
d) Na entrevista, o entrevistador precisa estar atento 
à linguagem verbal e não verbal do entrevistado, pois 
o discurso se expressa pela palavra, mas também 
pelo olhar, por gestos, pela entonação e outros. 
_________________________________________
16. Sobre a visita domiciliar no exercício 
profissional do assistente social, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) A visita domiciliar, no âmbito da atuação do 
assistente social, possui caráter investigativo, 
portanto deve ser realizada sem agendamento 
prévio ou qualquer esclarecimento de seu objetivo, 
para que de fato, o assistente social consiga analisar 
a realidade social. 
b) A visita domiciliar é uma atribuição privativa do 
assistente social. 
c) Para a concessão de benefícios sociais, a 
visita domiciliar é imprescindível, pois sem ela, o 
assistente social não possui elementos suficientes 
para formulação de seu parecer.  
d) A visita domiciliar é uma técnica social, de 
natureza qualitativa, por meio da qual o profissional 
se debruça na realidade social com a intenção de 
conhecê-la, descrevê-la, compreendê-la ou explicá-
la. 
_________________________________________
17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
elaboração do laudo social: 

a) Para a elaboração de um laudo social, o assistente 
social precisa realizar o estudo social.  
b) O assistente social deve ser neutro na elaboração 
do laudo social. 
c) É um documento que expressa de maneira 
descritiva e interpretativa o registro de uma ou mais 
entrevistas, iniciais ou de acompanhamento. 
d) A construção do laudo social não tem caráter 
interpretativo ou analítico. 
_________________________________________
18. Acerca da supervisão de estágio em Serviço 
Social, assinale a alternativa INCORRETA:

a) É uma atribuição privativa do assistente social. 
b) Não se realiza de forma indireta.
c) A responsabilidade ética e técnica da supervisão é 
exclusiva do supervisor de campo.  
d) A legislação estabelece o limite máximo de 1 (um) 
estagiário para cada 10 (dez) horas semanais de 
trabalho do assistente social supervisor de campo. 
_________________________________________
19. Sobre o projeto ético-político do Serviço 
Social, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O projeto ético-político do serviço social possui suas 
raízes na ruptura com o histórico conservadorismo 
da profissão. 
b) Os princípios fundamentais do código de ética de 
1993 são os mesmos expressos no projeto ético-
político. 
c) O projeto ético-político do serviço social manifesta 
sua materialidade na dimensão da produção de 
conhecimentos, na dimensão político-organizativa, 
na dimensão jurídico-política e na dimensão prático-
interventiva. 
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d) Devido seu caráter ideológico, o projeto ético-
político não se expressa na concretude interventiva 
do serviço social, pois para a resolutividade de 
algumas demandas, o assistente social deve ser 
neutro. 
_________________________________________
20. Com base no processo de avaliação 
no planejamento em Serviço Social, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Os critérios mais usuais em avaliação são 
os relacionados com a eficiência, a eficácia e a 
efetividade da ação. 
b) No planejamento em serviço social, a avaliação 
constitui a etapa final do processo. 
c) Para que a avaliação se efetive, é importante ter 
condições de confrontar informações obtidas antes e 
depois das operações do projeto. 
d) O exercício da avaliação busca assegurar uma 
permanente adequação do planejado e do executado 
à intencionalidade do planejamento, considerando 
a dinâmica das variações e desafios permanentes 
postos na situação enfrentada. 
_________________________________________
21. Sobre a Lei nº 8.662 de 1993, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares é uma competência profissional. 
b) Planejar, organizar e administrar benefícios 
e serviços sociais é uma atribuição privativa do 
assistente social. 
c) Dirigir serviços técnicos de serviço social em 
entidades públicas ou privadas é uma atribuição 
privativa do assistente social. 
d)Pplanejar, organizar e administrar programas 
e projetos em unidade de serviço social é uma 
atribuição privativa do assistente social. 
_________________________________________
22. Sobre a Lei nº 10.741 de 2003 – Estatuto do 
Idoso, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os idosos possuem o direito, através do poder 
público, à gratuidade de medicamentos,especialmente 
os de uso continuado, assim como próteses, órteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação 
ou reabilitação. 
b) Os programas habitacionais, são obrigados, a 
garantir pelo menos 6% (seis por cento) das unidades 
habitacionais a pessoas idosas com renda igual 
ou inferior a 1 (um) salário mínimo, priorizando os 
beneficiários do benefício de prestação continuada. 
c) A gratuidade em transporte interestadual, para 
idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e 
cinco) anos, independe de critério de renda. 
d) A pessoa idosa, aquela com idade igual ou superior 
a 65 (sessenta e cinco) anos, possui absoluta 
prioridade na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas.

23. Sobre a Lei nº 13.146 de 2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O direito a moradia inclui a disponibilização de 
equipamentos urbanos comunitários acessíveis.
b)A avaliação da deficiência, quando necessária, 
será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, considerando os 
fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
c) A pessoa com deficiência, possui direito a 1 (um) 
salário mínimo mensal pago pela previdência social.
d)Consideram-se barreiras, qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 
à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, 
à compreensão, à circulação com segurança, entre 
outros.
_________________________________________
24. Entendendo o que consta na Lei nº 11.340 
de 2006 – Maria da Penha, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) A Lei Maria da Penha estabelece, dentre outras, 
punição nos casos de agressão onde a vítima é do 
gênero masculino. 
b) A violência doméstica e familiar contra a mulher, 
não constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos.
c) A unidade doméstica é compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas com 
vínculo familiar.
d) A violência doméstica e familiar ocorrida em uma 
relação homoafetiva do gênero feminino é julgada 
pela Lei Maria da Penha. 
_________________________________________
25. Acerca da vigilância socioassistencial 
prevista na Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A vigilância socioassistencial busca aplicar 
questionários para conhecer o cotidiano das famílias, 
a partir do levantamento de dados estatísticos, 
identificando territórios de incidência de riscos 
somente no âmbito municipal, já que o estadual 
e nacional, são geridos pelo sistema único de 
assistência social. 
b) Identifica a incidência de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos vítimas de formas de 
exploração, de violência, de maus tratos e de 
ameaças.
c) Consiste no desenvolvimento da capacidade e de 
meios de gestão assumidos pelo órgão público gestor 
da assistência social para conhecer a presença das 
formas de vulnerabilidade social da população e do 
território pelo qual é responsável. 



5

d) Produz, sistematiza informações, constrói 
indicadores e índices territorializados das situações 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que 
incidem sobre famílias e pessoas, nos diferentes 
ciclos de vida. 
_________________________________________
26. Sobre a Lei nº 8.069 de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Para adoção conjunta, desde que ambos 
expressem o desejo, não há necessidade que os 
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável. 
b) Toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou institucional 
terá sua situação reavaliada a cada seis meses.
c) Considera-se criança a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade, nos casos expressos em lei, 
aplica-se excepcionalmente o estatuto, às pessoas 
entre dezoito e vinte e um anos de idade.
d) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
poder familiar.
_________________________________________
27. No que diz respeito à saúde do trabalhador, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a) O adoecimento do trabalhador, exceto para 
as situações de acidente de trabalho, não possui 
correlação com as relações de trabalho. 
b) Com o avanço das políticas neoliberais, o Estado 
passa a intervir efetivamente nos processos de 
trabalho, assegurando direitos e melhores condições 
nas relações trabalhistas, e por conseguinte, o índice 
de adoecimento do trabalhador diminui. 
c) A saúde do trabalhador é intrínseca ao trabalho, 
e a manifestação do adoecimento pode se originar, 
também, através das expressões da questão social.  
d) A precarização das relações de trabalho afeta 
diretamente a saúde do trabalhador, no entanto, o 
adoecimento mental é algo que antecede ao contexto 
do trabalho, tendo suas raízes na infância, portanto 
se refere ao indivíduo somente. 

28. Assinale a alternativa que NÃO configura 
uma instância de controle social democrático: 

a) Conferências de políticas públicas. 
b) Conselhos de política pública. 
c) Sindicalismo. 
d) Audiências públicas. 
_________________________________________
29. Com base no Código de Ética de 1993, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É direito do assistente social a participação na 
elaboração e gerenciamento das políticas sociais, 
e na formulação e implementação de programas 
sociais. 
b) É dever do assistente social participar de programas 
de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses 
e necessidades.
c) É direito do assistente social ter garantia e defesa 
de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 
Lei de regulamentação da profissão e dos princípios 
firmados no código de ética. 
d) É dever do assistente social manter o aprimoramento 
profissional de forma contínua, colocando-o a serviço 
dos princípios do código de ética. 
_________________________________________
30. No que diz respeito à regulamentação do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC, assinale 
a alternativa CORRETA: 

a) A renda mensal é um dos critérios estabelecidos 
para sua concessão, deve ser inferior a um quarto do 
salário mínimo per capita. 
b) Em uma mesma família, independentemente dos 
critérios, o benefício não poderá ser requerido por 
mais de um membro. 
c)A cessação do benefício concedido à pessoa com 
deficiência impede nova concessão do benefício, 
independente dos critérios preestabelecidos. 
d) O benefício, por estar associado à política de 
previdência social, dá direito ao décimo terceiro 
salário e à aposentadoria por idade. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


