
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDITAL 04/2021 

CADERNO DE PROVAS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

NOME: 
NÚMERO INSCRIÇÃO: 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA 

 

franciscopolis.mg.gov.br 



ORIENTAÇÕES 

 

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões 

objetivas. 

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na 

folha de respostas. 

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se 

apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 

correta. 

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra 

correspondente à alternativa que você escolheu. 

� A duração da prova é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas. 

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% 

do tempo de duração da prova. 

� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, 

até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo 

levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura 

conferência. 

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam 

válidas.aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 



 

1. A memória cache é: 

 

(A) Uma memória de grande capacidade, muito rápida, porém de custo muito alto. 

(B) Uma memória de pequena capacidade, muito lenta, porém de custo muito baixo. 

(C) Uma memória de pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto. 

(D) Uma memória de grande capacidade, muito lenta, porém com custo muito alto. 

 

2. Para evitar a perda irrecuperável das informações gravadas em um computador e 

protegê- las contra acesso não autorizado, é necessário que se adote, respectivamente, as 

medidas inerentes às operações de 

 

(A) Backup dos arquivos do sistema operacional e configuração de criptografia. 

(B) Checkup dos arquivos do sistema operacional e inicialização da rede executiva. 

(C) Criptografia de dados e inicialização da rede privativa. 

(D) Backup de arquivos e uso de senha privativa. 

 

3 Textos digitados e figuras podem ser posicionados num documento com auxílio do        

componente, da tela de edição, denominado: 

 

(A) Menu de controle do documento. 

(B) Barra de menus. 

(C) Régua. 

(D) Área de movimentação. 

 

4 Dadas as células B1=5, C1=4, D1=3, E1=2 e F1=1, o resultado da fórmula 

=B1+C1*D1-E1/F1, na célula A1, será: 

 

(A) 9. 

(B) 15 

(C) 21 

(D) 25 

5 Para visualizar páginas disponibilizadas na Internet em um computador pessoal, é 

necessário o uso de um programa comumente conhecido como Web: 

 

(A) Owner 

(B) Browser 

(C) Blorp 

(D) Server 

 

 

 

PORTUGUÊS 



 

6 Leia as expressões destacadas na seguinte passagem: “E comecei a sentir falta das 

pequenas brigas por causa do tempero na salada – o meu jeito de querer bem.” Tais 

expressões exercem, respectivamente, a função sintática de: 

 

(A) Objeto indireto e aposto 
(B) Objeto indireto e predicativo do sujeito 
(C) Complemento nominal e adjunto adverbial de modo 
(D) Complemento nominal e aposto 

 

7 Aponte a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado: “Parece 

enfermo, seu irmão”. 

 

(A) Sujeito 

(B) Objeto direto 

(C) Predicativo do sujeito 

(D) Adjunto adnominal 

 

8 “Não se fazem motocicletas como antigamente”. O termo destacado funciona 

como: 

(A) Objeto indireto 

(B) Objeto direto 

(C) Adjunto adnominal 

(D) Sujeito 

 

9 Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir: 

“Todas    as    amigas   estavam       ansiosas    ler os jornais, pois foram 

informadas de que as críticas foram   indulgentes  rapaz, o qual, 

embora tivesse mais aptidão ciências exatas, demonstrava uma certa 

propensão _________ arte.” 

 

(A) Meio - para - bastante - para com o - para - para a 

(B) Muito - em - bastante - com o - nas - em 

(C) Bastante - por - meias - ao - a - à 

(D) Meias - para - muito - pelo - em - por 

 

10 Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

(A) Alteza, empreza, francesa, miudeza 

(B) Paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar 

(C) Cuscus, chimpazé, encharcar, encher 

(D) Incenso, abcesso, obsessão, luxação 

 

 

 

 

 

 

PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL 
 



11 Uma pesquisa de cunho qualitativo apresenta determinadas especificidades. 
Relacione abaixo as categorias a sua descrição: 

 

Coluna 1 Categorias 

 

1. Consciência Histórica 

2. Identidade como o sujeito 

3. Intrínseca e intrinsecamente ideológico 

4. Essencialmente qualitativo 

 

Coluna 2 Descrição 

 

( ) Veicula interesses e visões de mundo historicamente construídas e se submete e 

resiste aos limites dados pelos esque- mas de dominação vigente. (Minayo, 1994, p.21) 

( ) Já que a sociedade social é mais rica do que as teorizações  e os estudos empreendidos 

sobre ela, porém isso não exclui o uso de dados quantitativos. (Minayo, 1994) 

( ) Não é apenas o pesquisador que lhe atribui sentido, mas     a totalidade dos homens, 

na medida que se relaciona com a sociedade, e confere significados e intencionalidades a suas 

ações e construções teóricas. (Lima e Mioto, 2007, p.39) 
( ) Ao propor investigar as relações humanas, de uma maneira ou de outra, o 

pesquisador identifica-se com ele. (Lima e Mio- to, 2007, p.39) 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo 

 

(A) 1 • 3 • 4 • 2. 

(B) 1 • 4 • 3 • 2. 

(C) 2• 3 • 4 • 1. 

(D) 3• 4 • 1 • 2. 
 

12 No Brasil, na área de Serviço Social, dois tipos de pesquisa têm sido discutidos. 

São elas: 

 

(A) A pesquisa acadêmico-científica e a pesquisa em serviços. 

(B) A pesquisa pura e a pesquisa quantitativa. 

(C) A pesquisa de campo e a pesquisa quantitativa. 

(D) A pesquisa ação e a pesquisa qualitativa. 

 

13 Acerca das características da pesquisa qualitativa, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

(A) A pesquisa qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, procurando captar mais profundamente o objeto estudado e a realidade na 

qual se encontra inserido. 

(B) Pauta-se nos significados que caracterizam o abstrato, que podem ser traduzidos 

em gráficos, esquemas ou outros dados quantitativos e, a partir da análise da situação problema 

e dos complexos que a constituem, chega-se ao real concreto. 

(C) A pesquisa qualitativa resgata as expressões pessoais e concepções dos sujeitos 

inseridos em um contexto histórico e social, auxiliando o pesquisador a compreender o 

comportamento, as práticas e as condutas. 

(D) A pesquisa qualitativa possibilita a compreensão dos aspectos da experiência 



humana e das relações sociais que perpas- sam o objeto estudado. 

 

14 Quanto à elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Revisão bibliográfica e pesquisa bibliográfica possuem o mesmo significado e 

estão contidas na etapa de problematização de um projeto. 

(B) A abordagem qualitativa e a quantitativa se diferem quanto à escala hierárquica, 

ou seja, a primeira é mais relevante do que a segunda. 

(C) O projeto pode ser considerado um pré-requisito para obter financiamento, assim 

um de seus elementos é a identificação dos recursos (orçamento) necessários. 

(D) A justificativa de um projeto corresponde à como se deve pesquisar, ou seja, 

descrever detalhadamente as etapas do trabalho e procedimentos. 

 

15 A pesquisa em Serviço Social tem um papel decisivo na constituição de um estatuto 

acadêmico, que possibilita aliar formação com capacitação, condições imperativas para 

uma intervenção profissional qualificada e para a ampliação do patrimônio intelectual e 

bibliográfico da profissão, neste contexto, 

 

(A) em razão da recente tradição do serviço social em pesquisa, tem sido irrelevante a 

sua expansão em termos quantitativos e qualitativos de sua produção. 

(B) avaliar políticas sociais, projetos e programas, coordenar pesquisas, realizar 

vistorias, perícias e laudos, emitir parecer técnico são ações que enfatizam a natureza 

investigativa das competências profissionais do serviço social. 

(C) a pesquisa parte sempre de um conhecimento superficial da realidade, sendo toda 

investigação, realizada no âmbito do serviço social, considerada uma pesquisa cientifica. 

(D) a pesquisa científica exige rigor, métodos e técnicas apropriadas e, no âmbito do 

serviço social, pode ser identificada como sistematização de dados, uma vez que a elaboração 

teórica se confunde com a sistematização da prática. 

 

16 Estudos sobre os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos  do  Serviço 

Social  brasileiro  favorecem a identificação e a análise de diferentes fatores, mudanças e 

conjunturas, que inclusive alteraram as demandas e as condições do exercício profissional 

dos assistentes sociais em épocas importantes, como as das décadas de 1960- 1980. Tendo 

esse conhecimento como referência, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 

 

(  ) A aproximação teórico-metodológica majoritária do Serviço Social com a 

fenomenologia, enquanto pensamento que valoriza a subjetividade e a demarcação dos estudos 

de caso, contribuiu para que um novo ethos profissional fosse constituído. A partir disso, tem-

se a necessidade de aprovação do novo Código de Ética que, até então, sustentava-se apenas 

no positivismo. 

(  ) O ecletismo, desde a década de 1980, tornou-se a perspectiva teórica para o 

embasamento dos procedimentos, das técnicas e da intervenção dos assistentes sociais em 

diferentes espaços sócio-ocupacionais. 

(   ) O Serviço Social tradicional foi considerado como um componente “de validação 

e reforço” dos princípios da autocracia burguesa, seja pela identificação com os traços mais 

subalternos da profissão, seja pela contrariedade com as projeções profissionais mais críticas, 

outrora classificadas como conflituosas por seus posicionamentos. 

(   ) O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, na América Latina, que se 



vincula ao circuito sócio-histórico e político da década de 1960, tem o debate da 

“funcionalidade profissional na superação do subdesenvolvimento” como um elemento 

norteador. 

(   ) O número de escolas de Serviço Social, entre as décadas de 1960 e 1970, foi 

reduzido pelas limitações do período ditatorial e pelo aprofundamento de estudos e produções 

fundamentadas na teoria social crítica originária de Karl Marx. 

(  ) A renovação do Serviço Social brasileiro incitou a defesa de um pluralismo 

profissional, considerando as diferenças que fundamentam o trabalho dos assistentes sociais. 

 

Com base nas afirmativas acima e na ordem apresentada, indique a alternativa 

que apresenta coerência com os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do 

Serviço Social: 

 

(A) F, F, V, V, F,  V. 

(B) F, V, V, F, F,  V. 

(C) V, V, F, F, V,  F. 

(D) V, F, F, F, V,  V. 

 

17 Nas últimas décadas, evidencia-se  o adensamento do debate acerca da teoria 

social crítica para o trabalho do(a) assistente social, na apreensão de um conjunto de 

conhecimentos e procedimentos que destacam a questão da relação teoria e prática, na 

perspectiva do materialismo histórico e dialético. Analise as assertivas a seguir: 

 

I. A teoria social crítica de Marx, de vertente materialista histórica e dialética, surge 

no âmbito da categoria profissional no início do século passado, em disputa com as influências 

católicas em meados da emergência e institucionalização do Serviço Social. 

II. O amadurecimento teórico-metodológico, acerca da aproximação com a teoria 

social crítica no interior da profissão, se dá especialmente com o movimento de reconceituação 

na intenção de ruptura com o conservadorismo. 

III. A teoria social crítica construída no interior da profissão é um conjunto de regras 

formais que se “aplicam” a um objeto que foi recortado para uma investigação determinada. 

 

Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

18 Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens 

a seguir, acerca da seguridade social. 

 

I A seguridade social abrange os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 

II A seguridade social é financiada, entre outras fontes, mediante contribuição social 

das entidades beneficentes de assistência social. 

III A CF define para os segurados um reajuste bianual do benefício. 

IV Um dos objetivos do poder público ao organizar a seguridade social é a 

irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 



Estão certos apenas os itens: 

 

(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, III e IV. 

 

19 Leia a firmativa a seguir: “No Brasil, os princípios do modelo bismarckiano 

predominam na _______ , e os do modelo beveridgiano orientam o atual sistema 

público de saúde (com exceção do auxílio-doença, tido como seguro saúde e regido pelas 

regras da Previdência) e de Assistência Social, o que faz com que a seguridade social 

brasileira se situe entre o seguro e a   “. Marque a opção que preenche 

CORRETA e respectivamente as lacunas. 

 

(A) Esfera pública / esfera privada. 

(B) Previdência social / assistência social. 

(C) Universalização dos direitos / política pública. 

(D) Assistência social / previdência social. 

 

20 “Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social.” Esse é o conceito de: 

 

(A) Proteção social. 

(B) Política social. 

(C) Seguridade social. 

(D) Movimento social. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boa Sorte. 


