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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Sobre a dimensão técnico-operativa do 
Serviço Social, julgue a alternativa INCORRETA:

a) É uma das três dimensões que se interatuam e 
formam a instrumentalidade da profissão. 
b) Diz respeito a resolutividade das demandas 
apresentadas no exercício profissional. 
c) Esta dimensão é constituída, entre outros, por 
valores, racionalidades, técnicas, instrumentos, 
conhecimentos e teorias. 
d) Sua natureza interventiva é neutra.
_________________________________________
12. Julgue a alternativa INCORRETA no que diz 
respeito ao Código de Ética do Serviço Social:

a) Embora o serviço social seja uma profissão 
humanista, o Código de Ética de 1993 é o primeiro 
a explicitar o compromisso ético-político com os 
direitos humanos. 
b) No Código de Ética de 1993 o ético e o político 
tornam-se sinônimos.
c) É a partir do Código de Ética de 1993 que o projeto 
profissional começa a ser tratado nacionalmente 
como projeto ético-político. 
d) O Código de Ética de 1993 possui onze princípios 
fundamentais, entre eles, o reconhecimento da 
liberdade como valor ético central. 
_________________________________________
13. Assinale a alternativa que NÃO configura uma 
atribuição privativa do Assistente Social, conforme 
estabelece a Lei nº 8.662/1993:

a) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização 
da gestão financeira em órgãos e entidades 
representativas da categoria profissional.
b) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de serviço social.
c) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares.
d) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de serviço social.
_________________________________________
14. Julgue a alternativa CORRETA acerca do 
Estágio Supervisionado em Serviço Social:

a) A supervisão de estágio em Serviço Social é 
realizada de forma direta e indireta.
b) A supervisão de estágio em serviço social será 
feita, conjuntamente, por supervisor acadêmico e 
supervisor de campo com base no plano de estágio 
elaborado em conjunto pelos supervisores da 
unidade de ensino e da organização que oferece o 
estágio e o estagiário.
c) A supervisão de estágio em serviço social, por ser 
uma competência profissional, pode ser realizada 
por assistentes sociais.
d) O estágio supervisionado em Serviço Social é 
o treinamento do aluno para a resolutividade das 
demandas inerentes ao exercício profissional, 
portanto vincula-se estritamente à dimensão técnico-
operativa da profissão. 
_________________________________________
15. A partir da Lei nº 11.340 de 2006 – Maria da 
Penha, julgue a alternativa INCORRETA:

a) Verificada a existência de risco atual ou iminente 
à vida ou à integridade física da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, ou de seus 
dependentes, o agressor poderá ser afastado do lar, 
domicílio ou local de convivência.
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b) Configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
c) É direito da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o atendimento policial e pericial 
especializado, ininterrupto e prestado por servidores, 
preferencialmente do sexo feminino, previamente 
capacitados.         
d) O juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica, a manutenção 
do vínculo trabalhista e quando necessário, o 
afastamento do local de trabalho por até seis meses.
_________________________________________
16. Sobre os princípios, diretrizes e objetivos 
da Política Nacional de Assistência Social, julgue a 
alternativa CORRETA: 

a) A universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 
pelas demais políticas públicas é um objetivo.
b) Prover serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e, ou, especial para 
famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem 
é uma diretriz. 
c) A supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica é um princípio.
d) A centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas 
e projetos é um objetivo. 
_________________________________________
17. Considerando a absoluta prioridade 
estabelecida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, julgue a alternativa CORRETA: 

a) Considerando os grupos mais vulneráveis, no que 
diz respeito ao atendimento em serviços públicos 
de saúde, os idosos são prioritários em relação a 
crianças e adolescentes. 
b) Configura-se absoluta prioridade, situações que 
envolvam crianças e adolescentes até 16 anos 
incompletos. 
c) A absoluta prioridade a crianças e adolescentes 
compreende, entre outras, a precedência de 
atendimento em serviços públicos ou de relevância 
pública.
d) A absoluta prioridade é estabelecida legalmente 
apenas para situações que envolvam violência 
contra criança e/ou adolescentes. 
_________________________________________
18. Sobre o Relatório Social, julgue a alternativa 
CORRETA:

a) Diz respeito a esclarecimentos e análises, com 
base em conhecimento específico do serviço social, 
a uma questão ou questões relacionadas a decisões 
a serem tomadas emitindo um parecer. 

b) Trata-se de exposição e manifestação suscinta, 
com opinião técnica, enfocando-se objetivamente a 
questão ou situação social analisada e os objetivos 
do trabalho solicitado e apresentado. 
c) É o registro que documenta as informações 
significativas, recolhidas por meio do estudo social, 
permeado ou finalizado com interpretações e análise.
d) Apresenta de maneira descritiva e interpretativa 
o registro de uma ou mais entrevistas, iniciais ou de 
acompanhamento, registrando os aspectos do caso 
pertinentes à área de atuação do serviço social.
_________________________________________
19. Julgue a alternativa INCORRETA sobre 
Plano, Programa e Projeto:

a) O plano, programa e projeto são meios pelos 
quais o planejamento se expressa. 
b) O programa é o documento que indica um conjunto 
de projetos cujos resultados permitem alcançar o 
objetivo maior de uma política pública.
c) A distinção básica entre plano, programa e 
projeto está no nível de agregação de decisões e no 
detalhamento das operações de execução. 
d) O projeto tem maior nível de agregação de decisões 
que o plano, e o plano tem maior detalhamento das 
operações a serem executadas que o projeto.
_________________________________________
20. Acerca do controle social democrático, julgue 
a alternativa INCORRETA: 

a) As conferências são eventos realizados para 
discutir as políticas sociais de cada esfera e propor 
diretrizes de ação, devido à complexidade de 
discussões, exige-se que o usuário, representante 
da sociedade civil, esteja apto a participar, 
comprovando minimamente seus conhecimentos 
acerca da referida política.
b) O controle social democrático foi conquistado 
através da mobilização da sociedade civil e é um 
direito previsto na Constituição Federal de 1988.
c) Estão previstas em Lei, duas instâncias de 
participação na política de saúde: os conselhos e as 
conferências.
d) Os conselhos são espaços de controle social 
democrático paritários em que a sociedade civil e 
os prestadores de serviços públicos, privados e 
filantrópicos discutem, elaboram e fiscalizam as 
políticas sociais das diversas áreas.
_________________________________________
21. Sobre intersetorialidade, julgue a alternativa 
INCORRETA:

a) O trabalho em rede, de forma intersetorial, realiza 
ações propositivas objetivando alcançar resultados 
integrados em situações complexas.
b) A intersetorialidade é o conjunto de ações 
integradas entre políticas públicas, visando 
promover um impacto positivo nas condições de vida 
da população.
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c) A detecção da necessidade e o encaminhamento 
de uma política pública a outra, se configura enquanto 
trabalho intersetorial.
d) A intersetorialidade possibilita a superação de 
ações fragmentadas e limitadas, aponta para a 
intervenção participativa entre os atores das políticas 
públicas para a resolução de questões amplas e 
complexas.
_________________________________________
22. A partir do que é estabelecido na Lei 8.080 de 
1990, julgue a alternativa INCORRETA:

a) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um 
objetivo do sistema único de saúde. 
b) A saúde do trabalhador não se configura enquanto 
campo de atuação do sistema único de saúde, mas 
sim, um conjunto de ações desenvolvidas pela 
política de previdência social. 
c) Os níveis de saúde expressam a organização social 
e econômica do País, portanto as ações devem ser 
integradas em conjunto com outras políticas públicas 
transversais a de saúde. 
d) Os serviços do sistema único de saúde, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a 
presença, junto à parturiente, de um acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato.
_________________________________________
23. Sobre o Benefício de Prestação Continuada - 
BPC, julgue a alternativa CORRETA: 

a) Para a concessão do benefício de prestação 
continuada é obrigatório a inscrição e atualização 
do cadastro único, sendo este o único requisito 
previamente solicitado. 
b) Famílias com mais de uma pessoa idosa, onde 
uma já recebe o benefício de prestação continuada, 
independente do critério de renda e idade, o valor 
recebido será contabilizado na renda per capita para 
a concessão de mais um benefício de prestação 
continuada.
c) Considera-se impedimento de longo prazo, para 
os fins de concessão do benefício de prestação 
continuada, aquele que produza efeitos pelo prazo 
mínimo de quatro anos.
d) A contratação de pessoa com deficiência como 
aprendiz não acarreta a suspensão do benefício 
de prestação continuada, limitado a dois anos o 
recebimento concomitante da remuneração e do 
benefício.
_________________________________________
24. Sobre as condições éticas e técnicas do 
exercício profissional do assistente social, julgue a 
alternativa CORRETA:

a) Independente de o atendimento ser breve ou 
demorado, individual ou coletivo, deve ser realizado 
com portas fechadas, garantindo a privacidade do 
usuário e o sigilo do que for revelado.

b) O material técnico, utilizado e produzido no 
atendimento, é de caráter reservado aos assistentes 
sociais, no entanto, em equipes transdisciplinares, 
quando necessário, o material técnico do assistente 
social, poderá ser manuseado por outros profissionais, 
desde que possuam nível superior. 
c) É atribuição do conselho federal de serviço social, 
através de seus conselheiros, fiscalizar possíveis 
situações irregulares nas condições éticas e técnicas 
do exercício profissional. 
d) Cabe ao assistente social, em situações de 
descumprimento e/ou violação das condições éticas 
e técnicas em seu local de trabalho, informar ou não 
o órgão responsável.  
_________________________________________
25. Sobre o Projeto Ético Político do Serviço 
Social, julgue a alternativa INCORRETA: 

a) O Código de Ética e a Lei de regulamentação 
da profissão são instrumentos normativos que 
materializam o projeto ético-político. 
b) O conceito político, configura-se enquanto 
político-partidário, assumindo claramente o apoio 
aos movimentos políticos de esquerda. 
c) O projeto ético-político do serviço social vincula-
se a um projeto societário que propõe a construção 
de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero.
d) O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 
ficou conhecido como Congresso da Virada face sua 
importância na construção do projeto ético-político 
do serviço social brasileiro. 
_________________________________________
26. Sobre a flexibilização enquanto forma de 
organização do trabalho e das relações trabalhistas, 
julgue a alternativa INCORRETA: 

a) A flexibilização das relações trabalhistas é uma 
das formas de manifestação da questão social na 
contemporaneidade. 
b) A flexibilização do trabalho se expressa na 
diminuição das fronteiras entre atividade laboral e 
espaço da vida privada, no desmonte da legislação 
trabalhista, nas diferentes formas de contratação da 
força de trabalho e no desemprego estrutural.
c) A flexibilização pode ser percebida diante da forte 
sensação de que o tempo foi comprimido ou também 
na clara densificação da jornada de trabalho, na qual 
todos se desdobram para executar sozinhos o que 
antes era feito por dois ou mais trabalhadores.
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d) A flexibilização surge na sociedade contemporânea 
enquanto modernização das relações trabalhistas, 
considera o trabalhador sujeito de direitos e o integra 
nas decisões sobre os processos de trabalho, 
garantindo melhores condições para a realização do 
trabalho.
_________________________________________
27. Acerca da política neoliberal e seu impacto 
para as políticas públicas, julgue a alternativa 
CORRETA: 

a) A política neoliberal amplia os direitos universais 
a favor dos menos favorecidos socialmente 
considerando o critério de equidade. 
b) A política neoliberal propõe reduzir despesas, 
diminuir atendimentos, restringir meios financeiros, 
materiais e humanos, pois entende que os serviços 
públicos, organizados à base de princípios de 
universalidade e gratuidade, superdimensionam o 
gasto estatal. 
c) A política neoliberal amplia e concentra os gastos 
estatais em programas e projetos que atendem as 
camadas mais vulneráveis socialmente, contribuindo 
com a inclusão e justiça social. 
d) A política neoliberal se apropria de critérios de 
gestão empresarial com o objetivo de utilizar os 
recursos estatais de forma eficiente, possibilitando a 
ampliação de programas e projetos sociais. 
_________________________________________
28. Considerando a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais, julgue a alternativa que 
NÃO é um serviço da proteção social básica:

a) Serviço especializado em abordagem social.
b) Serviço de proteção e atendimento integral à 
família.
c) Serviço de proteção social básica no domicílio 
para pessoas com deficiência e idosas.
d) Serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos.
_________________________________________
29. Sobre a relação do Serviço Social com 
os Movimentos Sociais, julgue a alternativa 
INCORRETA:

a)O projeto ético-político direciona os profissionais 
ao compromisso com o fortalecimento das lutas 
sociopolíticas vinculadas às classes subalternas o 
que, por sua vez, demanda a aliança com os sujeitos 
coletivos que as protagonizam.
b) A Lei de regulamentação da profissão institui, 
enquanto atribuição privativa do assistente social, 
a prestação de assessoria e apoio aos movimentos 
sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade.
c) O código de ética afirma o direito de o profissional 
apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos 
direitos de cidadania.
d) A articulação com os movimentos de outras 
categorias profissionais que partilhem dos princípios 
do código de ética profissional e com a luta geral 
dos/as trabalhadores/as, constitui um dos princípios 
fundamentais do código de ética de 1993. 
_________________________________________
30. Sobre a Lei 13.146 de 2015 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e o direito à habitação, 
julgue a alternativa CORRETA:

a) A cada 100 unidades habitacionais construídas 
em um programa habitacional, haverá reserva de no 
máximo 06 (seis) unidades à pessoa com deficiência. 
b) A cada 100 unidades habitacionais construídas 
em um programa habitacional, haverá reserva de no 
mínimo 03 (três) unidades à pessoa com deficiência.
c) A cada 100 unidades habitacionais construídas 
em um programa habitacional, haverá reserva de no 
mínimo 06 (seis) unidades à pessoa com deficiência.
d) A cada 100 unidades habitacionais construídas em 
um programa habitacional, haverá reserva de até 03 
(três) unidades à pessoa com deficiência.

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 08/07/2019.


