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MEU EGO 
 

Sabemos dos nossos problemas, às vezes 
queremos resolvê-los o mais rápido possível, nos 
tornamos tão egoístas nesse ponto que nem ao menos 
nos lembramos dos problemas das outras pessoas, e 
mesmo sabendo que de certa maneira podemos ajudá-
los, nada fazemos. 

Não basta querermos o melhor pra si mesmo, 
temos que desejar sempre o melhor para o próximo, 
assim, quando nos colocarmos no lugar do outro 
independentemente da situação que ele esteja 
passando, iremos descobrir a maneira mais adequada 
de olhar com sinceridade para essas pessoas. 
Autor desconhecido 
 

01) Em relação ao texto. O ato de uma pessoa se 
colocar no lugar da outra é mais conhecido 
como: 

 

(A) Simpatia. 
(B) Companheirismo. 
(C) Empatia. 
(D) Solidariedade. 
 
02) O problema da garota já foi resolvido pelos 

pais.  Caso trocássemos a palavra problema, 
por problemas, quantas outras palavras 
deveriam ser modificadas para fins de 
concordância: 

 

(A) Três. 
(B) Duas. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
 

03) Na frase, “Neste País, há bons e maus 
políticos”, o sujeito da frase é: 

 

(A) Bons e maus políticos. 
(B) Bons e maus. 
(C) Políticos. 
(D) N.D.A.  
 

04) Na seguinte frase a palavra em destaque 
representa uma conjunção: 

 
 Aproveite a festa, pois não é necessário que 

você exagere!  
 
(A) Explicativa. 
(B) Condicional. 
(C) Alternativa. 
(D) Conclusiva. 

05) Ontem assisti à aula da professora na minha 
sala. As palavras em destaque representam 
respectivamente: 

 
(A) advérbio, verbo, pronome. 
(B) verbo, substantivo, pronome. 
(C) substantivo, adjetivo, adverbio. 
(D) verbo, substantivo, substantivo.  
 
06) De acordo com as regras de crase, ocorre 

paralelismo na seguinte alternativa: 
 
(A) Funcionamos de segunda à sexta. 
(B) Horário de funcionamento das 8h às 18h. 
(C) Estarei lá de 9h as 10h.  
(D) Almoço de segunda a sexta de 11h às 13h.  
 
07) Das frases a seguir, apenas uma apresenta 

sujeito oracional: 
 
(A) Namorar uma colega de classe é muito 

comprometedor.  
(B) Venha que eu vou ensinar você. 
(C) Somos todos iguais. 
(D) Estou perdido na trilha. 
 
08) O prefixo latino retro, tem significado de 

movimento: 
 

(A) Para dentro. 
(B) Para perto. 
(C) Para fora. 
(D) Para trás. 
 
09) Em relação às regras de regência analise os 

seguintes itens e marque a alternativa correta: 
 
I. O enfermeiro assistiu___paciente que estava 

ferido. 
II. O funcionário aspira___cargo. 
III. Vamos assistir___vídeo no you tube. 
 

(A) ao, ao, ao. 
(B) ao, o, ao. 
(C) o, ao, ao. 
(D) o, o, ao. 
 
10) Como tínhamos imaginado, a academia é a 

melhor opção. Trata-se de uma oração 
subordinada: 

 

(A) Conformativa. 
(B) Concessiva. 
(C) Consecutiva. 
(D) Condicional. 
 

Português 



Comissão Organizadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Pacajus - CE 

 

 Prova de Assistente Social 
 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

11) São princípios organizativos do SUAS: 
 
I. Universalidade: todos têm direito à proteção 

socioassistencial, prestada a quem dela 
necessitar. 

II. Gratuidade: a assistência social deve ser 
prestada sem exigência de contribuição. 

III. Integralidade: respeito às diversidades 
regionais, culturais, socioeconômicas, políticas 
e territoriais, priorizando aqueles que 
estiverem em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social. 

IV. Intersetorialidade: integração e articulação da 
rede socioassistencial com as demais políticas 
e órgãos setoriais. 

V. Equidade: oferta das provisões em sua 
completude, por meio de conjunto articulado 
de serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 

 
Somente estão corretos os itens: 
(A) I, II e IV. 
(B) II, III e V. 
(C) III e V. 
(D) I, II, III, IV e V. 
 
12) São objetivos do SUAS, EXCETO: 
 
(A) Afiançar a vigilância socioassistencial e a 

garantia de direitos como funções da política 
de assistência social. 

(B) Estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios. 

(C) Implementar a gestão do trabalho e a 
educação permanente na assistência social. 

(D) Desenvolvimento de capacidades e habilidades 
para o exercício do protagonismo, da 
cidadania. 

 
13) Com base no Sistema único de Assistência 

Social, o Piso Básico Variável destina-se: 
 
(A) Ao atendimento à família e seus membros, no 

desenvolvimento do PAIF, necessariamente 
ofertado pelo CRAS. 

(B) Ao cofinanciamento dos serviços 
complementares e inerentes ao PAIF. 

(C) Ao financiamento dos serviços especializados 
em Abordagem Social. 

(D) Ao cofinanciamento dos serviços tipificados 
nacionalmente, voltados ao atendimento 
especializado a indivíduos e famílias que por 
diversas situações, necessitem de acolhimento 
fora de seu núcleo familiar ou comunitário de 
origem. 

 
14) De acordo com a Lei Federal Nº 8.842, de 04 

de Janeiro de 1994, Art. 3º o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da 
cidadania, garantindo sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, bem 
estar e o direito à vida é respectivamente da 
(o): 

 
(A) Sociedade, Estado e Família. 
(B) Estado, Família e Sociedade. 
(C) Família, Sociedade e Estado. 
(D) Família, Estado e Sociedade. 
 
15) Segundo o Art. 8º da Política Nacional do Idoso 

a União, por intermédio do ministério 
responsável pela assistência e promoção 
social, compete: 

 

(A) Supervisão da Política Nacional do Idoso. 
(B) Avaliação da Política Nacional do Idoso. 
(C) Formulação da Política Nacional do Idoso. 
(D) Coordenação das ações relativas à Política 

Nacional do Idoso. 
 
16) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 130 verificada a hipótese de 
maus tratos, opressão ou abuso sexual 
impostos pelos pais ou responsável, a 
autoridade judiciária poderá determinar, como 
medida cautelar: 

 

(A) O afastamento do agressor da moradia 
comum. 

(B) A prisão do agressor. 
(C) A colocação da criança ou adolescente em 

instituição de acolhimento. 
(D) A destituição do poder familiar. 
 
17) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

determina que para a candidatura a membro 
do Conselho Tutelar, serão exigidos, dentre 
outros o seguinte requisito: 

 

(A) Idade superior a 20 (vinte)anos. 
(B) Possuir Ensino Superior. 
(C) Dispor de experiência na área da infância e 

juventude. 
(D) Reconhecida idoneidade moral. 

Conhecimento  
do SUAS 
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18) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, 
entidades de assessoramento são aquelas que: 

 
(A) De forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou 
projetos e concedem benefícios de proteção 
social básica ou especial. 

(B) De forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou 
projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público 
da política de assistência social. 

(C) De forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas e 
projetos voltados prioritariamente para a 
defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania. 

(D) Visam o enfrentamento da pobreza. 
 
19) O Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome é o órgão responsável pela 
(o): 

 
(A) Convocação da Conferência Nacional de 

Assistência Social a cada 4 anos. 
(B) Indicação do representante do Conselho 

Nacional de Assistência Social. 
(C) Fiscalizar o processo de certificação das 

entidades e organizações da assistência social. 
(D) Coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social. 
 
20) De acordo com a LOAS, o financiamento dos 

benefícios, serviços, programas e projetos será 
feito com recursos: 

 
(A) Apenas da União. 
(B) Exclusivamente da União e dos Estados. 
(C) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 
(D) Somente dos Municípios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21) Em qual dia é comemorado a emancipação 
politica de Pacajus (Restauração Definitiva pelo 
decreto Nº 1.591 de 23 de maio de 1935)? 

 

(A) Dia 23 de Março; 
(B) Dia 23 de Maio; 
(C) Dia 13 de Julho; 
(D) Dia 15 de Novembro; 
 
22) De acordo com o Plano Municipal de Cultura do 

Município de Pacajus – CE, este é constituído 
da sede da cidade e 2 distritos, sendo os 
distritos: 

 

(A) Itapipoca e Pastal; 
(B) Pascoal e Itaipaba; 
(C) Horizonte e Guaiúba; 
(D) Sede e Lagoa; 
 
23) Dentre as lagoas encontradas na Região de 

Pacajus, pode-se citar; 
 
(A) Pacacas, Matador e Beiradoce; 
(B) Itaipaba, Pascoal e Matadouro; 
(C) Itaipaba, Cavalaria e Paulicéia; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 
24) Sobre a história de Pacajus, assinale o item 

CORRETO. 
 

(A) Na região hoje que faz parte do território de 
Pacajus já foi conhecida como terra do Caju, 
momento histórico em que teve sua 
emancipação política liderada por um “Padre” 
motivo pelo qual a cidade ficou com esse 
nome, “PA” + “CAJUs”; 

(B) A cidade de Pacajus, foi a primeira vila na 
região norte do Estado, sendo dela 
emancipadas as cidades de Fortaleza e 
Horizonte; 

(C) As origens históricas da cidade de Pacajus se 
encontram diretamente associadas não a um 
lugar, mas a um povo, formado por um longo 
processo de disputas e conflitos entre os 
indígenas da etnia Paiaku e os colonizadores 
portugueses nos sertões cearenses; 

(D) A cidade de Pacajus tem sua origem com os 
comerciantes nordestinos que atravessavam os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte para a venda de gado; 

Conhecimentos 
Regionais 
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25) Na história de Pacajus, quem foram “Ary 
Nogueira” e “Emandes Modesto”: 

 
(A) Políticos responsáveis pela emancipação 

política do Município; 
(B) Primeiros grandes juristas da cidade; 
(C) Compositores e músicos da cidade conhecidos 

internacionalmente; 
(D) Artistas Visuais em Pacajus; 
 
26) Qual vegetação é predominante na região de 

Pacajus: 
 
(A) Cerrado; 
(B) Tropical; 
(C) Caatinga; 
(D) Meionorte; 
 
27) Sobre a economia de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) A Economia de Pacajus baseia-se 

predominantemente na pesca artesanal; 
(B) O município está localizado em um dos novos 

polos industriais mais dinâmicos do estado; 
(C) Pacajus tem sua economia baseada na 

pecuária, sendo esta para a venda para a 
capital; 

(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
28) Sobre a região de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 
(A) Pacajus limita-se ao leste com a cidade de 

Cascavel; 
(B) Pacajus faz fronteira ao sul com a cidade de 

Horizonte; 
(C) Pacajus faz fronteira ao norte com a cidade de 

Chorozinho; 
(D) Pacajus faz fronteira ao leste com as cidades 

de Guaiúba e Acarape; 
 
29) Sobre o plano de cultura de Pacajus assinale o 

item CORRETO: 
 
(A) O plano possui uma abrangência decenal (dez 

anos); 
(B) O plano possui uma abrangência anual (um 

ano); 
(C) O plano possui uma abrangência bienal (dois 

anos); 
(D) O plano possui uma abrangência até aprovação 

de novo plano; 
 

30) A “BR” que passa por Pacajus é a: 
 
(A) BR 226; 
(B) BR 151; 
(C) BR 172; 
(D) BR 116; 

 
 
 
 
 
 

 
31) No que se refere ao Serviço Social na 

Contemporaneidade é correto afirmar: 
 
(A) Atualmente tanto nas organizações públicas 

como nas privadas o Assistente Social detém 
todos os meios necessários para a efetivação 
de seu trabalho. 

(B) O Assistente Social dispõe de total autonomia 
na efetivação do seu trabalho. 

(C) O Assistente Social detém a sua força de 
trabalho especializada, força essa que é mera 
capacidade. 

(D) O Serviço Social é uma profissão que não 
contribui no processo de produção e 
reprodução da vida social. 

 
32) Sobre processo de trabalho do Assistente 

Social, é INCORRETO afirmar: 
 
(A) É a dimensão pedagógica presente no exercício 

profissional do Assistente Social que abre a 
possibilidade de se neutralizar a alienação da 
atividade para o sujeito que a realiza. 

(B) Os meios e as condições em que se realiza o 
trabalho não se afiguram como condicionantes 
externos ao trabalho profissional. 

(C) As políticas sociais atinentes ao campo de 
trabalho, a questão social, não podem ser 
encarados como componentes externos ao 
trabalho profissional, mas, ao contrário, 
contribuem para moldá-lo tanto material 
quanto socialmente. 

(D) O acompanhamento dos processos sociais e a 
pesquisa da realidade social passam a ser 
encarados como componentes indissociáveis 
do exercício profissional, e não como 
atividades complementares, que podem ser 
eventualmente realizadas, quando se dispõe de 
tempo e condições favoráveis. 

 

Conhecimentos 
Específicos 
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33) O tipo de pesquisa utilizada para avaliar 
resultados individuais dos participantes de um 
programa, serviço ou atividade é a: 

 
(A) Pesquisa Quantitativa. 
(B) Pesquisa Bibliográfica. 
(C) Pesquisa Qualitativa. 
(D) Pesquisa Documental. 
 
34) NÃO se constitui critério de cientificidade em 

pesquisa qualitativa: 
 
(A) Coerência e lógica. 
(B) Universalização. 
(C) Consistência. 
(D) Intersubjetividade. 
 
35) Potyara Pereira aponta condições objetivas e 

subjetivas para o surgimento da questão 
social. Dentre as objetivas destacam-se: 

 
I. Surgimento de novos problemas vinculados às 

modernas condições de trabalho e dos direitos 
sociais. 

II. Aparecimento de duas classes contraditórias: 
burguesia e proletariado. 

III. Introdução de uma nova forma de exploração 
(socialista). 

IV. Pauperização crescente da classe trabalhadora. 
 
Estão corretos os itens: 
(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e IV. 
 
36) Atualmente a formação profissional do 

Assistente Social, em consonância com o 
projeto ético político da profissão, contempla 
dois elementos predominantes: 

 
(A) A prática profissional como trabalho, cujo 

objeto são as múltiplas expressões da questão 
social e as políticas sociais como objeto de 
trabalho. 

(B) A questão social, como base de fundação sócio 
histórica do Serviço Social, e a prática 
profissional como trabalho cujo objeto são as 
múltiplas expressões da questão social. 

(C) As políticas sociais como base de fundação 
sócio histórica do Serviço Social e a questão 
social como objeto de trabalho. 

(D) A questão social como base de fundação sócio 
histórica do Serviço Social e as políticas sociais 
como objeto de trabalho. 

 

37) De acordo com a LOAS, na organização dos 
serviços da Assistência Social serão criados 
programas de amparo: 

 

(A) Às pessoas que vivem em situação de 
desemprego. 

(B) Aos idosos que recebem até um salário 
mínimo. 

(C) Às gestantes de baixa renda. 
(D) Às crianças e adolescentes em situação de 

risco pessoal e social. 
 

38) De acordo com o Art. 136 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, NÃO é atribuição do 
Conselho Tutelar: 

 

(A) Conceder a emancipação, nos termos da lei 
civil, quando faltarem os pais. 

(B) Atender e aconselhar os pais ou responsável. 
(C) Expedir notificações. 
(D) Representar ao Ministério Público para efeito 

das ações de perda ou suspensão do poder 
familiar, após esgotadas as possibilidades de 
manutenção da criança ou do adolescente 
junto à família natural. 

 
39) Marque a alternativa que apresenta um dos 

princípios fundamentais do Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais: 

 

(A) Livre exercício das atividades inerentes a 
profissão. 

(B) Ampla autonomia no exercício da profissão. 
(C) Ampliação e consolidação da cidadania. 
(D) Aprimoramento profissional de forma contínua. 
 

40) O artigo 26 do Estatuto do Idoso assegura 
que: 

 
(A) O idoso tem direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas. 

(B) O idoso tem direito a educação, cultura, 
esporte e lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar 
condição de idade. 

(C) O envelhecimento é um direito personalíssimo 
e a sua proteção um direito social. 

(D) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório 
ou constrangedor. 


