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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: SERVIÇO SOCIAL) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 6 (seis) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais de 
múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 10 
(dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: SERVIÇO SOCIAL 
 

11 – As frases abaixo colocam que: 
 
I. O Serviço social é uma especialização do trabalho da sociedade capitalista, inscrita na divisão social e 
técnica do trabalho.  
II. Participa exclusivamente como mecanismo de exploração e dominação da classe hegemônica.  
 
É correto afirmar que:  
 
a) Ambas são corretas, mas a segunda não complementa a primeira. 
b) Ambas são corretas e a segunda complementa a primeira.  
c) As duas estão incorretas.  
d) A primeira é correta e a segunda incorreta. 
 
12 – A fonte dos referenciais orientadores do pensamento e da ação do surgimento do serviço social 
brasileiro está na: 
 
a) Doutrina social da igreja, no ideário latino-americano de ação social e no pensamento de São Tomás 
de Aquino.  
b) Doutrina social da igreja, no ideário norte-americano de ação social e na carta encíclica 
Quadragésimo Anno.  
c) Caridade, no ideário belga-americano de ação social e na carta encíclica Quadragésimo Anno.  
d) Doutrina social da igreja, no ideário franco-belga de ação social e no pensamento de São Tomás de 
Aquino.  
 
13 – Considere as afirmações abaixo quando ao significado sócio histórico do serviço social: 
 
I. A profissão revela-se no contexto das relações mais amplas que constituem a sociedade capitalista.  
II. As demandas, tarefas e atribuições da profissão em si mesmo desvenda seu sentido social.  
III. As características que condiciona e atribui particularidades à profissão são: as respostas que a 
sociedade e o Estado constroem frente à questão social e as suas manifestações.  
IV. Para a compreensão da profissão na sociedade capitalista é necessário analisar o modo como são 
produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade.  
V. O serviço social não participa do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, 
participa apenas das respostas as necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho.  
 
Está correto o que consta APENAS em:  
 
a) I, III e IV.  
b) II, IV e V.  
c) III, IV e V.  
d) I, II e III. 
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14 – A discussão de instrumentos e técnicas para a ação do profissional, que no nosso entendimento 
refere-se à sua instrumentalidade, ou melhor, à dimensão que o componente instrumental ocupa na 
construção da profissão.  
De acordo com a perspectiva acima, podemos afirmar que a instrumentalidade se define:  
 
a) Pelos formulários técnicos (ficha de atendimento, formulário de visita domiciliar, formulário de 
avaliação socioeconômica, entre outras). 
b) Pelas ações operacionais (o que fazer e como fazer).  
c) Pela constituição de instrumentos diferentes para cada um dos processos tradicionais do serviço 
social.  
d) Além das definições operacionais (o que fazer e como fazer) necessita compreender “para que” (para 
quem, onde e quando fazer) e analisar quais as consequências que o nível “mediato” as ações 
profissionais produzem.  
 
15 – A Lei 8.662/93 regulamenta a profissão e dispõe sobre competências e atribuições privativas do 
Assistente Social. No que se refere a atribuição privativa do profissional a alternativa correta é:  
 
a) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.  
b) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social.  
c) Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 
d) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil.  
 
16 – A Lei 8080/1990 –regulamenta o SUS – Sistema Único de Saúde e define as competências que 
devem ser exercidas pela União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Ao que compete ao Estado e 
Distrito Federal é correto afirmar que:  
 
a) Formular normas e estabelecer ações, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.  
b) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho.  
c) Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem 
como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde.  
d) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.  
 
17 – O Serviço Social é vinculado por diversos autores a “Questão Social”. A Questão Social é 
entendida como conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe 
operária impôs no curso da constituição da sociedade capitalista. Além disso, na compreensão do 
profissional de serviço social “a questão social” é  
 
a) A luta de classes, no qual o proletariado busca a elevação da taxa de lucro, a conquista de novas 
tecnologias para economizar trabalho vivo.  
b) A expressão da ampliação do uso do trabalho vivo e da depreciação das tecnologias.  
c) A redução da taxa de desemprego e a conquista da divisão das taxas de lucro.  
d) A manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia.  
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18 – Os conselhos de direitos sociais são instâncias em que se expõem interesses contraditórios e, 
portanto, espaços de lutas e disputas políticas. Por um lado, eles dispõem de potencial para fazer 
avançar o processo de democratização das políticas sociais públicas. Por outro lado, são espaços que 
podem ser capturados por aqueles que apostam na reiteração do conservantismo político, reduzindo-
os a mecanismos formais de uma democracia procedimental. Frente aos conselhos de direito o 
assistente social apresenta o importante papel de:  
 
a) Realizar ações voltadas ao fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos sociais e à necessidade 
de organização para a sua defesa, construindo alianças com as entidades políticas para que os 
integrantes dos conselhos sejam indicados por eles.  
b) Estimular as inserções sociais que contenham potencialidades de democratizar a vida em sociedade, 
conclamando e viabilizando a ingerência de segmentos organizados da sociedade civil na coisa pública.  
c) Criar obstáculos para que a representação dos usuários dos serviços não cause problemas no 
desenvolvimento das políticas sociais públicas, buscar o enfraquecimento das representações ante suas 
respectivas bases.  
d) Abster-se de realizar trabalhos de base – de educação, mobilização e organização popular - 
organicamente integrados aos movimentos sociais e às instâncias de organização política dos segmentos 
e grupos sociais subalternos. 
 
19 – No momento atual, se exige a criação de “novos” instrumentos de ação profissional, retomando 
a discussão acerca do instrumental técnico operativo do assistente social. Isso envolve: 
 

I. Tratar-se de reeditar novas fórmulas para atendimento individual, grupal e comunitário.  
II. Atribuir uma nova qualidade à intervenção, de recuperar o crédito historicamente depositado na 
profissão.  
III. Reconhecer a natureza das demandas. 
IV. Deter uma competência técnica e intelectual.  
V. Manter o compromisso político com a classe trabalhadora.  
 

A partir dessas informações, pode-se afirmar o que estão corretas as alternativas:  
 

a) I, II, III e V.  
b) II, III e IV.  
c) II, III, IV e V.  
d) III, IV e V.  
 
20 – No que tange à atuação do assistente social em Conselhos de Direitos Sociais, podem-se 
identificar duas direções: 
 
1. A primeira tem sido desenvolvida pelos profissionais como apoio-técnico ou técnico administrativo.  
2. A segunda caracteriza as ações de democratização e socialização da informação, realização de 
pesquisas, ação socioeducativa.  
 
Sobre direções da ação do profissional é correto afirmar que:  
 

a) Ambas são práticas que estabelecem relação com o projeto ético-político da categoria.  
b) A primeira é necessária para que aconteça a segunda.  
c) A primeira está reduzida à atividade administrativa e a segunda estabelece relação com o projeto 
ético-político da categoria.  
d) Ambas são ações que não estabelecem relação com o projeto ético-político da categoria. 


