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Função: Assistente Social
Português
Leia atentamente o poema Os ombros suportam o mundo, de Carlos Drummond de Andrade,
publicado em 1940, para responder às questões de 1 a 3
Os Ombros Suportam o Mundo
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.
Tempo de absoluta depuração.
Tempo em que não se diz mais: meu amor.
Porque o amor resultou inútil.
E os olhos não choram.
E as mãos tecem apenas o rude trabalho.
E o coração está seco.
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás.
Ficaste sozinho, a luz apagou-se,
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes.
És todo certeza, já não sabes sofrer.
E nada esperas de teus amigos.
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios
provam apenas que a vida prossegue
e nem todos se libertaram ainda.
Alguns, achando bárbaro o espetáculo,
prefeririam (os delicados) morrer.
Chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.
A vida apenas, sem mistificação.
01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema obedece a uma segmentação rígida, respeitando a métrica dos versos decassílabos
e as rimas, típicas da estética do Modernismo.
II – É possível inferir que o eu-lírico sofre, sobretudo, uma desilusão amorosa, registrada
principalmente na primeira estrofe do poema, em que afirma que seu coração está seco.
III – A voz do eu-lírico retrata a desilusão e desesperança não apenas de um homem, mas de
uma coletividade.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Apenas III.
b) I e II.
c) II e III.
d) Todas.

02-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A primeira estrofe localiza o poema temporalmente, tempo esse permeado pela descrença e
pelo desamor.
II – Na última estrofe, o valor e a importância da velhice e da vida são questionados.
III – Na segunda estrofe, fica demarcado o abatimento social diante do sofrimento contínuo.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03-A palavra “depuração”, presente no segundo verso, pode ser substituída, sem prejuízo
semântico, por:
a) bagunça.
b) incerteza.
c) limpeza.
d) fé.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às questões 4 e 5:

04-Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda compartilha os mesmos interesses da
sociedade.
II – A partir da tirinha, é possível afirmar que na Noruega há bacalhau.
III – A partir da tirinha, é possível afirmar que o índice de crimes da Noruega é baixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) Apenas III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) II e III.
05-Assinale a alternativa correta.
a) O artigo indefinido “ninguém” exerce a função de sujeito na oração “Ninguém fala da Noruega”.
b) A tirinha tem, ao todo, três verbos.
c) No segundo quadrinho, a classificação o sujeito do verbo “haver” é “definido”.
d) No terceiro quadrinho, ocorre a figura de linguagem elipse.
06-Assinale a alternativa cuja partícula “se” desempenha a mesma função da partícula presente
na frase “Foi-se o tempo em que a gente vivia com tranquilidade”:
a) Precisa-se de funcionários qualificados.
b) Revende-se livro.
c) A testemunha será ouvida, se necessário.
d) A plateia riu-se ao ouvir tantas piadas.

7-A alternativa que apresenta um exemplo de palavra formada por derivação é:
a) Deslealdade.
b) Hidrelétrico.
c) Quinta-feira.
d) Girassol.
08-Assinale a alternativa cuja oração em destaque é um exemplo de oração subordinada:
a) Gosta de assistir à TV, como também gosta de ler livros.
b) Esse era o meu maior receio: que você não aceitasse minha proposta.
c) Ele queria ir à praia, mas está chovendo.
d) Descemos do táxi, porque o trânsito estava parado.
09-Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma culta da língua:
a) A multidão de fãs gritaram para a banda.
b) A maioria dos alunos foi à excursão.
c) Fui eu que derramou o café.
d) Fui eu quem derramou o café.
10-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Comprei ingressos para a seção das 15 horas.
b) Minha carteira de motorista foi caçada.
c) Durante a gravidez, senti muitos enjoos.
d) Ele ascendeu o cargo de supervisor.

Matemática
11-Ao receber duas notas de R$ 100,00 e uma nota de R$ 50,00 para o pagamento de uma
conta , a operadora de caixa perguntou ao cliente se ele teria R$ 0,80 para lhe dar , de forma
que ela pudesse devolver a ele um troco exato de R$ 30,00 . Diante dessas informações , qual foi
o valor da compra ?
a) R$ 120,80
b) R$ 270,00
c) R$ 220,80
d) R$ 170,80
12-Em 4 dias de aventura para chegar ao topo de um monte , um alpinista percorreu 750m no
primeiro dia , aproveitou o bom tempo e subiu mais 1,5km no segundo dia , a chuva forte fez com
que no terceiro dia ele não pudesse avançar, mas no quarto e último dia ele chegou ao topo do
monte, percorrendo no total 3,5km nessa aventura . Assim, quanto o alpinista percorreu no
quarto dia ?
a) 1000 m
b) 1200 m
c) 1250 m
d) 1100 m
13-Em uma cidade do interior, há apenas um jornal de circulação diária. Uma pesquisa constatou
que 60 000 habitantes não liam o jornal , representando 3/4 da população da cidade.Com essas
informações, quantos habitantes tem a cidade ?
a) 110 000
b) 80 000
c) 100 000
d) 140 000

14-O faturamento da empresa A é o dobro do faturamento da empresa B . Somando os dois
faturamentos obteremos R$ 81000,00 . Quanto fatura a empresa A ?
a) R$ 27 000,00
b) R$ 57 000,00
c) R$ 54 000,00
d) R$ 53 500,00

15-Fernanda está preparando uma carne , cuja receita manda que a carne fique no fogo por 55
minutos . Se ela colocar a carne na panela às 10h35min e ligar o fogo imediatamente, que horas
que esse fogo deve ser desligado ?
a) 11h35min
b) 11h30min
c) 11h40min
d) 11h45min

16-Um salão de festas ocupa uma área retangular de 7m de largura e 12m de comprimento .
Sabendo que cada metro quadrado pode ser ocupado por até 4 pessoas, qual a capacidade
máxima desse salão ?
a) 84 pessoas
b) 420 pessoas
c) 252 pessoas
d) 336 pessoas

17-Em função da pandemia, ficou determinado que deveria haver uma redução de 30% na
ocupação máxima do comércio . Assim, um supermercado onde normalmente a capacidade
máxima é 400 pessoas teve essa ocupação reduzida em quantos clientes ?
a) 150
b) 280
c) 180
d) 120
18-A bula de um medicamento indica que o paciente deva tomar 4 gotas a cada 10kg de peso do
indivíduo . Quantas gotas uma enfermeira deve administrar desse remédio a um paciente que
pesa 75 kg ?
a) 40
b) 75
c) 28
d) 30
19-Assinale a alternativa correta :
a) 10 + 4 x 3 = 42
b) 22 + 4 x 3 = 48
c) 102 + 4 x 3 = 112
d) 22 + 102 x 3 = 312

20-Na reta numerada abaixo estão marcados alguns números :

Se formos marcar o número representado pela fração -5/2 , esse número ficará entre :
a) -3 e -4
b) -1 e -2
c) -2 e -3
d) 0 e 1

Conhecimentos Gerais
21-A tensão entre a Rússia e a Ucrânia vem aumentando há várias semanas. As autoridades
ucranianas denunciaram a existência de uma "guerra híbrida" contra elas. O que significa uma
“guerra híbrida”?
a) tem a ver com a implementação de uma estratégia (ou várias) de enfrentamento que não passa
necessariamente por um combate de tipo militar, por exemplo, ataques cibernéticos ou o
lançamento de uma onda massiva de tuítes que vão contra a posição de um determinado
governo.
b) é uma junção do enfrentamento tanto militar armado como militar disfarçado, com agentes
infiltrados no território do inimigo.
c) trata-se de uma guerra onde são utilizados material nuclear ou radioativo e material biológico,
bacteriológico ou virótico.
d) é uma referência às guerras que ocorrem de maneira a envolver vários países do mundo.
22-A Campanha da Fraternidade promovida pela Conferência Nacional dos Bispos, tem como
lema em 2022:
a) Fraternidade e Caridade
b) Fraternidade e Diálogo
c) Fraternidade e Educação.
d) Fraternidade e Perdão
23-A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Theatro
Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro O evento reuniu diversas
apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras - pintura e escultura - e
palestras. Este ano o Brasil está comemorando:
a) 100 anos deste evento
b) 90 anos deste evento
c) 80 anos deste evento
d) 70 anos deste evento
24-Chico Buarque diz que não cantará mais a música Com Açúcar, Com Afeto alegando:
a) A música induz a submissão amorosa.
b) As críticas do movimento feminista ao teor machista da letra, que fala da rotina sofrida de uma
dona de casa, sustentada por um marido malandro e que, apaixonada, faz diversas concessões
para agradá-lo.
c) Por estar sendo acusado de plágio.
d) Por ter sofrido muita perseguição, no período da ditadura.

25- Complete:
Atualmente, o Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de _____________
anos, sendo que são renovados em uma eleição um terço e na eleição subsequente dois terços
das cadeiras.
As eleições para senador são feitas junto com as eleições para presidente da república,
governador de estado, deputados federal e estadual, dois anos após as eleições municipais.
a) Quatro anos
b) Seis anos
c) Oito anos
d) Cinco anos
26-Qual o nome do pico mais alto do estado e 4º mais alto do país com 2.797m que encantam
os turistas de Queluz?
a) Bandeira
b) Mantiqueira
c) Pedra da Mina
d) Agulha Negra
27- Complete:
Queluz teve sua origem em um aldeamento de índios _________
a) Purus
b) Guarani
c) Ticuna
d) Caingangue
28-Uma rocha em um cânion se desprendeu e atingiu duas lanchas no Lago de Furnas no dia 08
de janeiro de 2022. O fato ocorreu na cidade turística de:
a) Búzios.
b) Paraty.
c) Capitólio.
d) Foz do Iguaçu.
29-Cidade da China onde se iniciou dia 04/02/2022 as Olimpíadas de Inverno:
a) Pequim.
b) Xangai.
c) Wuhan.
d) Cantão.
30-O apresentador do "Flow Podcast" e influencer Bruno Aib, conhecido como Monark, defendeu
a legalidade de um partido nazista brasileiro em um programa que debatia liberdade de
expressão. Julgue as seguintes afirmativas:
I. O direito à liberdade de expressão não engloba a apologia do nazismo.
II. A apologia do nazismo usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo
propaganda desse regime é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão.
III. A própria Constituição classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível.
IV. Apenas em 1994 e 1997 foram incluídas as referências explícitas ao nazismo, por projetos de
lei apresentados por Alberto Goldman e Paulo Paim.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas são corretas.

Conhecimentos Específicos
31-De acordo com o código de ética do/a assistente social, lei 8662/1993, compete ao Conselho
federal de serviço social, exceto:
a) zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos
Conselhos Regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área
do Serviço Social.
b) introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da categoria, num
processo desenvolvido em ação conjunta com os Conselhos Regionais.
c) pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de
interesse da população.
d) como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste
Código e nos casos omissos.
32-São deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/as:
a) ter livre acesso à população usuária.
b) exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do/a usuário/a de participar e
decidir livremente sobre seus interesses.
c) contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas
demandas de interesse da população usuária.
d) contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.
33-Assinale a alternativa incorreta sobre o sigilo profissional:
a) A quebra do sigilo não é admissível quando se 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.
b) É vedado ao/à assistente social revelar sigilo profissional.
c) O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome
conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.
d) Constitui direito do/a assistente social manter o sigilo profissional.
34-O orçamento é instrumento da administração pública indispensável para a gestão da política
de assistência social e expressa o planejamento financeiro das funções de gestão e da prestação
de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais à população usuária. Constituem
princípios do orçamento público, exceto:
a) publicidade: deve ser permitido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas
ao orçamento público.
b) flexibilidade: possibilidade de ajuste na execução do orçamento público às contingências
operacionais e à disponibilidade efetiva de recursos.
c) regionalização: o orçamento público deve ser elaborado sobre a base territorial com o maior
nível de especificação possível, de forma a reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
d) Organização: todas as receitas e despesas devem ser incluídas na lei orçamentária.
,

35-As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades,
observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política
Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 1994. As entidades governamentais e nãogovernamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao
órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta,
junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de
atendimento, observados os seguintes requisitos, exceto:
a) apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei.

b) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança.
c) estar regularmente constituída.
d) manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior.
36-Os Municípios e o Distrito Federal devem destinar recursos próprios para o cumprimento de
suas responsabilidades, em especial: assinale a alternativa correta:
a) custeio dos benefícios eventuais.
b) plano de assistência social elaborado e aprovado pelo conselho de assistência social.
c) fundo de assistência social criado em lei e implantado.
d) alocação de recursos próprios no fundo de assistência social.
37-A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção,
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. Em
relação a Tutela, marque a alternativa correta.
a) A tutela 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, na forma do
parágrafo único do art. 25 desta Lei.
b) O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no
parágrafo único do art. 1.729 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil deverá, no
prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle
judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei.
c) A tutela destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
d) Excepcionalmente, deferir-se-á a tutela, fora dos casos de guarda e adoção, para atender a
situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o
direito de representação para a prática de atos determinados.
38-Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social, exceto:
a) propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência
Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de
padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos.
b) aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
c) coordenar e articular as ações no campo da assistência social.
d) elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as
demais da Seguridade Social.
39-As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são exceto:
a) o Conselho Nacional de Assistência Social.
b) os Conselhos Estaduais de Assistência Social.
c) o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.
d) os Conselhos intermunicipais de Assistência Social.
40-A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A
assistência social tem por objetivos:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
b) o amparo aos adolescentes e mulheres carentes.
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho.
d) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.

