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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS

O Secretário Municipal de Assistênica Social e Direitos Humanos, 
satribuições legais, torna público
21/11/2021, referente ao Processo Seletivo, 
001/2021/SMASDH, que visa o provimento
Humanos.

1. ORIENTAÇÕES GERAIS:

1.1. Os Gabaritos estão divididos por cargos, devendo o Candidato 
qual realizou prova no último dia 21/11/2021;
1.2. As questões ANULADAS serão consideradas para fins de pontuação
a pontuação das questões anuladas acrescidas em sua nota final
1.3. Os Candidatos que pretenderem recorrer do Gabarito Preliminar poderão apresentar Recursos Contra 
os Gabaritos das Provas nos dias 23/11/2021 e 24/11/2021, a serem apresentados na Sede da Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos das 09:00 às 17:00;
1.4. O resultado dos recursos contra o Gabarito das Provas será divulgado no dia 25/11/2021 no Site da Prefeitura 
de Três Rios, juntamente com a Classificação Parcial dos Candidatos.

2. GABARITOS PRELIMINARES:

Para os cargos: Auxiliar de Cuidador, Cozinheira, Ajudante de Cozinha e Motorista
    

Questão 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS

O Secretário Municipal de Assistênica Social e Direitos Humanos, 
os GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVA

Processo Seletivo, regido pelo EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº. 
provimento de vagas no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

tão divididos por cargos, devendo o Candidato procurar o Gabarito referente ao Cargo para o 
qual realizou prova no último dia 21/11/2021;

ões ANULADAS serão consideradas para fins de pontuação. Dessa forma, todos os candidatos terão 
questões anuladas acrescidas em sua nota final; 

Os Candidatos que pretenderem recorrer do Gabarito Preliminar poderão apresentar Recursos Contra 
os Gabaritos das Provas nos dias 23/11/2021 e 24/11/2021, a serem apresentados na Sede da Secretaria de 

tência Social e Direitos Humanos das 09:00 às 17:00;
O resultado dos recursos contra o Gabarito das Provas será divulgado no dia 25/11/2021 no Site da Prefeitura 

ificação Parcial dos Candidatos.    

GABARITO
NÍVEL FUNDAMENTAL

Para os cargos: Auxiliar de Cuidador, Cozinheira, Ajudante de Cozinha e Motorista

Questão Resposta Questão Resposta

E 11 D

C 12 B

D 13 D

ANULADA 14 B

A 15 A

A 16 C

B 17 B

D 18 E

C 19 A

B 20 ANULADA

  

GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS

O Secretário Municipal de Assistênica Social e Direitos Humanos, no uso de sua 
PROVAS REALIZADAS NO DIA 

PROCESSO SELETIVO nº. 
no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

curar o Gabarito referente ao Cargo para o 

. Dessa forma, todos os candidatos terão 

Os Candidatos que pretenderem recorrer do Gabarito Preliminar poderão apresentar Recursos Contra 
os Gabaritos das Provas nos dias 23/11/2021 e 24/11/2021, a serem apresentados na Sede da Secretaria de 

O resultado dos recursos contra o Gabarito das Provas será divulgado no dia 25/11/2021 no Site da Prefeitura 

Para os cargos: Auxiliar de Cuidador, Cozinheira, Ajudante de Cozinha e Motorista

ANULADA
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Para os cargos: Cuidador Social, Cuidador de Idosos, Técnico de Nível Médio Administrativo e Técnico de Nível 

    
Questão 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para os cargos: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Nutricionista
    

Questão 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Três Rios

Secretário de Assistênica Social e Direitos Humanos

GABARITO
NÍVEL MÉDIO

Para os cargos: Cuidador Social, Cuidador de Idosos, Técnico de Nível Médio Administrativo e Técnico de Nível 
Médio Social 

Questão Resposta Questão Resposta

D 11 D

A 12 A

ANULADA 13 C

E 14 C

D 15 C

B 16 A

C 17 E

ANULADA 18 D

C 19 B

D 20 D

GABARITO
NÍVEL SUPERIOR

Para os cargos: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Nutricionista

Questão Resposta Questão Resposta

E 11 A

B 12 C

A 13 D

C 14 A

D 15 E

A 16 C

A 17 C

B 18 D

C 19 D

D 20 C

Três Rios, 22 de novembro de 2021.

Pedro Henrique Ribeiro Brasil

Secretário de Assistênica Social e Direitos Humanos

Para os cargos: Cuidador Social, Cuidador de Idosos, Técnico de Nível Médio Administrativo e Técnico de Nível 

Para os cargos: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Nutricionista

Secretário de Assistênica Social e Direitos Humanos
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NÍVEL FUNDAMENTAL 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 1 – Um cartaz mostrava o seguinte: 

“O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção. 

Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil!” 

Sobre os termos desse cartaz, assinale a afirmativa inadequada. 

A   A finalidade da vacina é o combate à paralisia infantil. 

B   As palavras do cartaz são dirigidas aos pais. 

C   Todos os menores de 5 anos devem ser vacinados. 

D   “duas gotinhas” se refere à quantidade da vacina aplicada. 

E   “seu filho” indica que só os meninos recebem a vacina. 

 

QUESTÃO 2 –  

Use seu cérebro! 

Não use drogas! 

Com essas palavras, o autor nos diz que 

A   estude as drogas antes de usá-las. 

B   as drogas afetam prejudicialmente o cérebro. 

C   quem é inteligente não se droga. 

D   só as pessoas mal-informadas usam drogas. 

E   pense bem para deixar o vício das drogas. 

 

QUESTÃO 3 – Um bar na Escócia mostrava o seguinte cartaz: 

Amanhã: cerveja grátis só para escoceses! 
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Assinale a opção que mostra o lado humorístico do cartaz. 

A   dar cerveja é algo impossível na Escócia. 

B   indicar que escoceses bebem muito. 

C   limitar a doação aos escoceses. 

D   nunca chegar o dia da gratuidade. 

E   criticar outras nacionalidades por não beberem. 

 

QUESTÃO 4 – Assinale a opção em que o conteúdo do cartaz não se estrutura em 

antônimos. 

A   “Olhe sempre para o céu, mas não esqueça os buracos da terra.” 

B   “Altos estão os preços, baixos estão os salários.” 

C   “Diga-me de onde vem e para onde vai.” 

D   “Deixe sempre pra trás o que não te leva pra frente.” 

E   “Não me traga verdades; me traga dúvidas.” 

 

QUESTÃO 5 – Para manter o sentido original, o vocábulo mas no texto do cartaz 

“Mãe, desculpe! Deixei o quarto bagunçado, mas fui arrumar o Brasil.” 

não pode ser substituído por  

A    portanto. 

B   porém. 

C   entretanto. 

D   contudo. 

E   todavia. 

 

QUESTÃO 6 – “Na verdade, o cuidado e as despesas de nossos pais visam apenas a 

enriquecer nossas cabeças com ciência; quanto ao juízo e à virtude, as novidades são 

poucas".    
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Se transformássemos a frase sublinhada em uma forma nominal, a forma adequada seria  

A   “ao enriquecimento de nossas cabeças com ciência”.  

B   “ao enriquecermos nossas cabeças com ciência”.  

C   “as nossas cabeças serem enriquecidas com ciência”. 

D   “a enriquecer-se cientificamente nossas cabeças”. 

E   “a enriquecer-se nossa cabeça com ciência”.  

 

QUESTÃO 7 – A educação é um trabalho árduo mas gratificante, caso seja bem 

conduzida.” 

Nessa frase, os conectores mas e caso podem ser adequadamente substituídos por 

A   porém / embora. 

B   no entanto / desde que. 

C   no entretanto / contanto que. 

D   contudo / se. 

E   todavia / mesmo que. 

 

QUESTÃO 8 – “Não estudamos para a vida, mas para a escola.”  

Entre essas duas orações há uma ideia de  

A   comparação. 

B   finalidade. 

C   direção. 

D   oposição. 

E   concessão. 

 

QUESTÃO 9 – “É melhor ser ignorante de alguma coisa do que aprendê-la mal.”  

Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado está grafado erradamente. 

A   Não há mal que sempre dure.  
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B   Os mal-educados nunca são bem recebidos.  

C   Quem chuta de mal jeito não faz o gol. 

D   Mal chegaram os turistas os ônibus partiram. 

E   O mal que nos atinge não é grave. 

 

QUESTÃO 10 – “Quanto menos tempo tenho para praticar as coisas, menos curiosidade 

sinto de aprendê-las.”  

Nessa frase, o pronome -las 

A   enfatiza com redundância um termo anterior. 

B   retoma o termo “coisas”. 

C   destaca o termo mais importante da frase. 

D   refere-se ao vocábulo “curiosidade” para dar coesão. 

E   antecipa um termo a ser citado. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 – Paulo pensou em um número x e disse: 

“O antecessor da metade do sucessor de x é 12.” 

O número x que Paulo pensou é 

A   22. 

B   23. 

C   24. 

D   25. 

E   26. 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a opção que indica o resultado de 6 + 4 × 5 – 8 ÷ 2. 
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A   21. 

B   22. 

C   23. 

D   24. 

E   25. 

 

QUESTÃO 13 – Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 

meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram 

em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano de 

A   2021. 

B   2022. 

C   2023. 

D   2024. 

E   2025. 

 

QUESTÃO 14 – Francisco compra, semanalmente, 10 bandejas de 30 ovos cada. Na última 

semana, no entanto, ele comprou a mesma quantidade de ovos em caixas de uma dúzia. 

Assinale a opção que indica o número de caixas que Francisco recebeu nessa última semana. 

A   24. 

B   25. 

C   26. 

D   28. 

E   30. 
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QUESTÃO 15 – Em uma farmácia João comprou 6 sabonetes iguais e 4 tubos iguais de pasta 

de dente. Os preços de cada sabonete e cada tubo de pasta de dente são R$2,30 e R$4,55, 

respectivamente. João pagou essa compra com uma nota de 50 reais. 

O troco que ele recebeu foi de 

A   R$18,00. 

B   R$16,50. 

C   R$15,80. 

D   R$14,20. 

E   R$12,00. 

 

QUESTÃO 16 – Uma caixa de munição de certa pistola tem 1000 balas e o pente 

(carregador) dessa pistola comporta até 16 balas. O número máximo de pentes completos que 

essa caixa de balas consegue abastecer é 

A   60. 

B   61. 

C   62. 

D   63. 

E   64. 

 

QUESTÃO 17 – A quantidade de números ímpares de 2021 até 2051 é 

A   15. 

B   16. 

C   17. 

D   30. 

E   31. 
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QUESTÃO 18 – Cinco resmas de papel custaram R$90,00. Se o preço não mudar, dezoito 

resmas custarão: 

A   R$308,00; 

B   R$312,00; 

C   R$316,00; 

D   R$320,00; 

E   R$324,00. 

 

QUESTÃO 19 – Uma corda de 7 metros e 20 centímetros de comprimento foi dividida em 

três partes iguais. 

O comprimento de cada parte é: 

A   2 metros e 40 centímetros; 

B   2 metros e 50 centímetros; 

C   2 metros e 60 centímetros; 

D   2 metros e 70 centímetros; 

E   2 metros e 80 centímetros. 

 

QUESTÃO 20 – Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em 

diversas lojas, achou a que queria por R$620,00. Felizmente, no fim de semana, a loja 

anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. 

Assim, Dalva pode comprar sua televisão por: 

A   R$482,00; 

B   R$496,00;  

C   R$508,00; 

D   R$512,00; 

E   R$524,00. 
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ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 1 – O verbo “economizar”, derivado de “economia”, é grafado com a letra Z. 

Assinale a opção que indica o verbo que também deve ser grafado com Z. 

A   Repri___ar. 

B   Parali___ar. 

C   Fri___ar. 

D   Bati____ar.  

E   Pesqui___ar. 

 

QUESTÃO 2 – Das frases abaixo, somente uma está com emprego adequado da  crase, 

segundo a norma padrão. 

A   Sim, comer à noite engorda mais. 

B   A geladeira só é vendida à prazo. 

C   Dedico-me à uma causa humana. 

D   Aos poucos, às pessoas voltavam a terra. 

E   O pagamento havia sido feito à tempo e à hora. 

 

QUESTÃO 3 – Leia as afirmativas a seguir e assinale a que apresenta ERRO ortográfico. 

A   As araucárias são plantas diferentes e vivem até 250 anos. 

B   Esta floresta está ameaçada de extinção. 

C   As grandes araucárias são encontradas no Sul e Sudeste do Brasil. 

D   Nessa floresta, é marcante a presença de pinhão. 

E   A floresta araucária é um bioma único no mundo. 
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QUESTÃO 4 – A nova ortografia fez mudanças no emprego do hífen de palavras formadas 

com prefixo ou com radicais eruditos. Qual das frases abaixo está redigida segundo essas 

novas regras? 

A   Para ser meu co-orientador, convidei o sub-chefe do departamento. 

B   A mega-operação policial aconteceu na micro-região de Piracicaba. 

C   Os anti-revolucionários debatiam suas pseudo-convicções libertárias. 

D   Nos jogos inter-escolares os competidores fizeram um super-esforço. 

E   Fomos ao mini-internato dar um treinamento sobre o serviço de autohigiene. 

 

QUESTÃO 5 – O sujeito da oração em “No início do século 20, na Alemanha, ganhava 

visibilidade e reconhecimento a sociologia compreensiva de Max Weber” é 

A   Início do século 20. 

B   Na Alemanha. 

C   Ganhava visibilidade e reconhecimento. 

D   A sociologia compreensiva de Max Weber. 

E   Max Weber. 

 

QUESTÃO 6 – A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da 

norma culta da língua é 

A   Naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações.  

B   Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes.  

C   Se não me falha a memória, devem fazer dez anos que fui demitido daquela firma. 

D   É verdade que pode existir casos complicados na legislação trabalhista. 

E   Em determinadas viagens pode acontecer vários imprevistos. 
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QUESTÃO 7 – A alternativa em que a concordância nominal é INACEITÁVEL, segundo a 

norma culta da língua, é 

A   Enviaram anexos ao recibo os formulários pedidos.  

B   Nós mesmos denunciamos aquela terrível ocorrência. 

C   A senhora adentrou a recepção meia estressada. 

D   Há certos ambientes em que é proibido entrada. 

E   Eles próprios comemoraram a vitória do seu time.  

 

QUESTÃO 8 – Dentre os pares abaixo, assinale o que apresenta a grafia correta da forma 

verbal correspondente 

A   Urbana/ urbanizar. 

B   Desenvolvimento/dezenvolver. 

C   Mobilidade/mobilisar. 

D   Pesquisa/pesquisar. 

E   Prioridade/preorizar. 

 

QUESTÃO 9 – Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a grafia correta. 

A   A família presenteam o idoso no aniversário dele. 

B   O filho carinhoso quiz cuidar do velho pai até a morte. 

C   Os jovens têm a presunção de abusarem dos idosos. 

D   Os familiares puzeram o velhinho na Casa de Repouso. 

E   Os cidadãos devem reinvindicar bons salários para os aposentados. 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 

abaixo: 

“Pessoas bem-humoradas fazem ___________ para manter uma vida social saudável, por isso 

são _______________ num mundo em que imperam pessoas ____________ difíceis.” 
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A   Conseções – exceções – jeniozas. 

B   Concessões – exseções – jeniosas. 

C   Conseções – esseções – geniozas. 

D   Concessões – exceções – geniosas. 

E   Conceções – exceções – geniosas. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 – O número de ocorrências em certa delegacia de polícia diminuiu 10% no 

primeiro semestre de 2020 em relação ao semestre anterior. Entretanto, no segundo semestre 

de 2020, o número de ocorrências aumentou 30% em relação ao semestre anterior. Durante 

todo o ano de 2020 o número de ocorrências nessa delegacia aumentou em 

A   10%. 

B   12%. 

C   15%. 

D   17%. 

E   20%. 

 

QUESTÃO 12 – Uma delegacia de polícia atende aos cidadãos todos os dias. O novo 

escrivão foi designado para fazer um relatório das atividades da delegacia de 4 em 4 dias. Em 

cada relatório ele deve registrar as ocorrências do dia e dos três dias anteriores, e o primeiro 

relatório que ele fez foi num sábado. 

O novo escrivão fez seu 40º relatório em uma 

A   segunda-feira. 

B   terça-feira. 

C   quarta-feira. 

D   quinta-feira. 

E   sexta-feira. 
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QUESTÃO 13 – Certa pistola fabricada pela IMBEL tem carregador que comporta, no 

máximo, 17 balas. Uma unidade do exército deseja abastecer completamente 180 

carregadores dessas pistolas. Sabe

O número mínimo de caixas de balas que devem ser adquiridas para realizar essa tarefa é

A   14. 

B   15. 

C   16. 

D   17. 

E   18. 

 

QUESTÃO 14 – No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha 

ocupa uma casa e cada casa ocupada só contém uma ficha.

                                             

É correto afirmar que 

A   alguma coluna não tem casas ocupadas.

B   nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas.

C   alguma linha tem, pelo menos, 6 casas ocupadas.

D   todas as linhas têm, pelo menos, 4 casas ocupadas.

E   todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas.

 

QUESTÃO 15 – Em certo país

país X cada dia possui 20 

(representados por 100MIN).

Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7H e 75MIN é equivalente, no nosso 

sistema, a 

6 

Certa pistola fabricada pela IMBEL tem carregador que comporta, no 

máximo, 17 balas. Uma unidade do exército deseja abastecer completamente 180 

carregadores dessas pistolas. Sabe-se que cada caixa dessa munição contém 200 balas.

O número mínimo de caixas de balas que devem ser adquiridas para realizar essa tarefa é

No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha 

ocupa uma casa e cada casa ocupada só contém uma ficha. 

                                          

alguma coluna não tem casas ocupadas. 

nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas. 

linha tem, pelo menos, 6 casas ocupadas. 

todas as linhas têm, pelo menos, 4 casas ocupadas. 

todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas. 

Em certo país X o tempo é marcado de forma diferente da nossa. No 

cada dia possui 20 Horas (representadas por 20H) e cada Hora possui 100 Minutos 

(representados por 100MIN). 

Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7H e 75MIN é equivalente, no nosso 

Certa pistola fabricada pela IMBEL tem carregador que comporta, no 

máximo, 17 balas. Uma unidade do exército deseja abastecer completamente 180 

caixa dessa munição contém 200 balas. 

O número mínimo de caixas de balas que devem ser adquiridas para realizar essa tarefa é 

No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha 

o tempo é marcado de forma diferente da nossa. No 

Horas (representadas por 20H) e cada Hora possui 100 Minutos 

Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7H e 75MIN é equivalente, no nosso 
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A   8h48min. 

B   9h12min. 

C   9h18min. 

D   9h36min. 

E   9h48min. 

 

QUESTÃO 16 – Cinco dezenas e meia de laranjas excedem quatro dúzias e meia de laranjas 

em 

A   1 laranja. 

B   2 laranjas. 

C   3 laranjas. 

D   4 laranjas. 

E   5 laranjas. 

 

QUESTÃO 17 – Um pintor de paredes pinta uma parede retangular com 3m de altura e 4m 

de comprimento em 18 minutos. Com a mesma eficiência, esse pintor pintará uma parede 

retangular com 4m de altura e 5m de comprimento em 

A   20 minutos. 

B   24 minutos. 

C   25 minutos. 

D   28 minutos. 

E   30 minutos. 

 

QUESTÃO 18 – Um imóvel comercial é composto por uma sala retangular, medindo 3m de 

largura e 6m de comprimento, e um banheiro, medindo 1,5m de largura e 2m de 

comprimento. 

A área total do imóvel, em metros quadrados, é 



Boletim Informativo Oficial do Município de Três Rios Três Rios, 23 de Novembro de 2021.BIO N° 1.721 - Poder Executivo

16www.tresrios.rj.gov.br

 

8 
 

A   12,5. 

B   16,5. 

C   18. 

D   21. 

E   36. 

 

QUESTÃO 19 – Um caminhão pesado leva cinco horas e meia para fazer o percurso entre as 

cidades A e B. De carro, leva-se apenas a terça parte desse tempo. O tempo de percurso de 

carro para ir da cidade A até a cidade B é de 

A   1h45min. 

B   1h50min. 

C   1h55min. 

D   2h05min. 

E   2h10min. 

 

QUESTÃO 20 – Estatísticos estimam que em uma determinada cidade, em média, nasce uma 

criança a cada 10 horas e morre um cidadão a cada dia. 

Considerando apenas nascimentos e mortes, a população dessa cidade aumenta, anualmente, 

aproximadamente 

A   200 pessoas. 

B   300 pessoas. 

C   400 pessoas.  

D   500 pessoas. 

E   600 pessoas. 
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ENSINO SUPERIOR 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 1 – Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. 

A   Duvida. 

B   Analise. 

C   Acumulo. 

D   Publica. 

E   Malefico. 

 

QUESTÃO 2 – Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que são acentuados 

graficamente pela mesma regra. 

A   Metrô – Águas – Ceilândia. 

B   Média – Águas – Ceilândia. 

C   Guará – Indústria – Brasília. 

D   É – até – Guará. 

E   Metrô – Guará – é. 

 

QUESTÃO 3 – Em “Não esperamos a tinta secar completamente”, o vocábulo destacado 

constitui um caso de derivação 

A   Sufixal. 

B   Imprópria. 

C   Prefixal e Sufixal. 

D   Prefixal. 

E   Regressiva. 
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QUESTÃO 4 – A forma verbal destacada está empregada de acordo com a norma-padrão 

em 

A   Nos últimos anos, grandes incentivos e financiamentos de órgãos não governamentais têm 

impresso um novo ritmo nas pesquisas climáticas. 

B   O ideal para a vida em sociedade é que as pessoas só pudessem consumir aquilo que 

cabesse no seu orçamento. 

C  Depois dos resultados sobre o consumismo exagerado, os pesquisadores talvez possam 

dedicar-se a outros estudos sobre o assunto. 

D   Naquela viagem que fizemos nas férias, um acidente acontecei, mal havíamos chego ao 

hotel. 

E   Os consumidores mais preocupados com os gastos excessivos tinham trago nas suas 

compras apenas os produtos necessários.  

 

QUESTÃO 5 – Se o pronome pessoal  eu fosse substituído por nós, na frase do “Eu te 

asseguro não chore não”, como ficaria a frase mantendo-se o tempo do verbo destacado? 

A   Nós te assegurais não chore não. 

B   Nós vamos te assegurar não chore não. 

C   Nós te asseguraremos não chore não.  

D   Nós te asseguramos não chore não. 

E   Nós te asseguraríamos não chore não. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

QUESTÃO 6 – No âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integrado à Família 

(PAIF), o trabalho social com famílias constitui-se em 

A   Uma prática profissional apoiada em saber científico. 

B   Um processo de expansão de direitos. 

C   Uma exclusividade do assistente social. 
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D   Uma ocupação que demanda reunião de várias profissões. 

E   Um acesso à empregabilidade. 

 

QUESTÃO 7 – A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), ao ressaltar a centralidade 

da família, o faz a partir do entendimento de que a família 

A   É o espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias. 

B   Possibilita às crianças o exemplo necessário para a atuação na sociedade. 

C   Constitui-se na primeira e principal célula da sociedade capitalista. 

D  Deve ser resguardada, pois dela derivam todos os vícios e também todos os bons 

exemplos. 

E   Necessita de proteção especial, pois sozinha não consegue cumprir sua função. 

 

QUESTÃO 8 – O conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir 

para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos, para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos, consiste na 

A   Proteção Social Básica. 

B   Proteção Social Especial. 

C   Proteção Social de Média Complexidade. 

D   Proteção Social de Alta Complexidade. 

E   Proteção Social Assistencial. 

 

QUESTÃO  9 – Qual é o significado da Assistência Social como política de proteção social? 

A   Garantir a todos, que dela necessitem, com contribuição imediata e posterior, a provisão 

dessa proteção. 

B   Garantir aos que dela necessitem, com contribuição prévia, a provisão dessa proteção. 

C   Garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia, a provisão dessa 

proteção. 
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D   Garantir aos que dela necessitem o atendimento de suas necessidades, com contribuição 

prévia.  

E   Garantir aos mais vulneráveis, sem contribuição prévia, a provisão dessa proteção. 

 

QUESTÃO 10 – São princípios e diretrizes explicitadas na Lei nº 8.742, de 7 de novembro 

de 1993 (LOAS), exceto 

A   Descentralização político-administrativa para os estados, Distrito Federal e os municípios, 

e o comando único das ações em cada esfera de governo. 

B   Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

C   Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

D  Na universalização do acesso aos benefícios e serviços ofertados pela política de 

assistência social. 

E  divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

QUESTÃO 11 – Os princípios da seguridade social que incluem a distribuição de poderes e 

responsabilidades aos entes federativos, além da autonomia e da soberania destes em suas 

decisões e atividades, trata-se do princípio da 

A   Descentralização e comando único. 

B   Integralidade da assistência à saúde. 

C   Participação da comunidade. 

D   Primazia da responsabilidade do Estado. 

E   Universalidade do acesso. 

 

QUESTÃO 12 – A respeito da Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

assinale a alternativa correta. 
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A   Os serviços de acolhimento temporário da população em situação de rua deverão seguir 

padrões de qualidade, segurança e conforto e respeitar o prazo máximo de 90 dia ao ano para 

a permanência dessa população nessas instituições. 

B   Integrar as políticas sociais ao objetivo de promoção da reinserção social da população em 

situação de rua é um princípio da política em questão. 

C   Um dos objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua é instituir a 

contagem oficial dessa população. 

D   O princípio da autonomia previsto nessa política diz respeito ao incentivo e ao apoio do 

indivíduo em situação de rua no que se refere aos processos decisórios em relação a seu 

projeto de vida. 

E   Segundo essa política, a população em situação de rua é um grupo homogêneo no qual as 

pessoas têm vínculos familiares rompidos, apresentam a mesma condição de pobreza e não 

possuem renda. 

 

QUESTÃO 13 – O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade 

pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. O CRAS atua 

com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando à orientação e o convívio 

sociofamiliar e comunitário. Assinale a alternativa que apresente um dos serviços ofertados 

pelo CRAS.  

A   Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das Pessoas com Deficiência. 

B   Casa de Passagem.  

C   Casa Lar. 

D   Centros de Convivência para Idosos. 

E   Cuidado no Domicílio. 

 

QUESTÃO 14 – Os serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 

vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a 

defesa dos direitos das crianças, é considerado um serviço social de  

A   proteção social básica.  
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B   proteção social especial.  

C   proteção social de mínima complexidade. 

D   proteção social de média complexidade  

E   proteção social de alta complexidade.  

 

QUESTÃO 15 – Em cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (liberdade 

assistida e prestação de serviço à comunidade), o serviço de proteção social a adolescentes é 

de responsabilidade 

A   Da Vara da Infância e Juventude. 

B   Dos Centros de Referência de Assistência Social. 

C   Da Política Nacional de Assistência Social. 

D   Do Ministério Público. 

E   Dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social. 

 

QUESTÃO 16 – “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” (BRASIL, 1990, 

p.1). Sobre a garantia de prioridade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

suas alterações posteriores, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e 

com F as falsas.  

(    ) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.  

(    ) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.  

(    ) O irmão maior de 18 anos, independente de estado civil, tem prioridade na adoção do(s) 

irmão(s) menor(es).  

(    ) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  
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A   V – F – F – V. 

B   V – V – F – F. 

C   V – V – F – V. 

D   F – V – F – V.   

E   F – F – V – F. 

 

QUESTÃO 17 – Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.  

1. Vigilância socioassistencial.  

2. Proteção social.  

3. Defesa de direitos.  

(    ) Visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos.  

(    ) Visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.  

(    ) Visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.  

A   1 – 2 – 3.  

B   1 – 3 – 2.  

C   2 – 1 – 3.  

D   3 – 1 – 2. 

E   3 – 2 – 1.  

 

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a “Participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis da Assistência Social” trata-se de 

A   um de seus objetivos.  

B   um de seus princípios.  

C   uma de suas linhas de ação.  

D   uma de suas diretrizes.  
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E   uma prerrogativa facultativa aos municípios. 

 

QUESTÃO 19 – São fatores que reforçam a exclusão social dos usuários de drogas que 

devem ser alvo de atenção especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

EXCETO 

A   associação do uso de álcool e drogas à delinqüência, sem critérios mínimos de avaliação. 

B   o estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua segregação social. 

C   inclusão do tráfico como alternativa de trabalho e geração de renda para as populações 

mais empobrecidas, em especial a utilização de mão de obra de jovens nesse mercado. 

D   a licitude do uso que impede a participação social de forma organizada desses usuários. 

E   a tratamento legal e de forma igualitária a todos os integrantes da “cadeia organizacional 

do mundo das drogas”, sendo desigual em termos de penalização e alternativas de 

intervenção. 

 

QUESTÃO 20 – A política social tem se apresentado como uma política fundamental para o 

“bem estar dos cidadãos”, além de se constituir em objeto de reivindicação dos mais 

diferentes movimentos sociais e sindicais. Sobre a política social, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

A   Debater a política social como política no âmbito da sociedade capitalista é buscar 

resgatar seu caráter de classe social – ou seja, uma política que responde, principalmente, aos 

interesses das classes políticas e econômicas dominantes.  

B   A política social é uma política própria das formações econômico-sociais capitalistas 

contemporâneas, de ação e controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não 

satisfeitas pelo modo capitalista de produção.  

C   A política social não é uma política de mediação entre as necessidades de valorização e 

acumulação do capital e as necessidades de manutenção da força de trabalho disponível para o 

mesmo.  

D   A política social transita entre o capital e o trabalho que se constituem nas duas categorias 

fundamentais do modo capitalista de produção.  
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E   A política social, ainda que prioritariamente, responde às necessidades do capital, esta 

resposta deve produzir algum grau de satisfação às necessidades do trabalho. 
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