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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
Considere o texto: “Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental,
água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria,
água quente, toalha. Creme para cabelo; pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias,
sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maços
de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres,
guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro,
papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de
entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara
pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques,
memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços
de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz,
lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha,
cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de
fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de
papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel,
relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis,
folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de
fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres,
copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor,
poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama,
espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.”
Circuito Fechado (Ricardo Ramos – 1978)
O que podemos inferir com a leitura desse texto?

A) Pode-se inferir que não se trata de um texto, são apenas palavras soltas aglomeradas e
sem sentido que não estabelecem relação entre si, não permite interpretação nem transmite
uma mensagem. É a descrição dos objetos visualizados pelo autor em seu cotidiano.
B) Pode-se inferir que é um texto sem a presença de sujeitos, ações ou adjetivos, no qual
predominam os substantivos relacionados a um personagem do sexo masculino, cujo tema é a
descrição do cotidiano de uma pessoa.
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C) Pode-se inferir que é um texto no qual o autor faz a listagem dos objetos visualizados em
seu cotidiano, entretanto, o uso exagerado de adjetivos, é um fator impeditivo de se abstrair o
significado e o tema do texto.
D) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 02
Leia a frase e atente-se para a palavra destacada: “Por não conseguir comprar os ingressos,
não fui ao espetáculo, entretanto, pude assistir pela televisão.” Há, no período, importante
elemento de:
A) Coesão, pois é harmônico ao expressar a ideia de contraste, o que torna o texto mais claro.
B) Coerência, pois estabelece a relação lógica das ideias, contribuindo para o sentido geral do
texto.
C) Substituição, pois substitui um elemento do texto por outro sem comprometer o seu sentido.
D) Nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 03
Em qual das frases foi feito o uso da linguagem denotativa?
A) A garota caiu de amores pelo cachorro abandonado e o adotou.
B) O professor pediu aos alunos que pegassem o caderno de Matemática.
C) Estou morrendo de fome.
D) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 04
Em qual das frases foi feito o uso da linguagem conotativa?
A) O Joaquim achava que tinha um rei na barriga.
B) O furacão que atingiu o México causou grande devastação.
C) No Dia das Crianças a garotada se divertiu.
D) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 05
O que é uma narração e quais elementos ela deve incorporar no texto?
A) Narração é quando um texto é escrito em prosa, com o objetivo de informar, opinar sobre
um assunto, em sua estrutura observamos que deve incorporar a introdução, o
desenvolvimento e a conclusão.
B) Narração é quando um texto relata uma história fictícia ou real, em sua estrutura
observamos que há personagens que atuam organizados no tempo e no espaço, o narrador é
a voz que conta a história.
C) Narração é quando um texto conta minuciosamente os detalhes de uma pessoa, paisagem,
objeto, emoção, sentimento, sua estrutura é composta por introdução, desenvolvimento e
conclusão, com o uso de adjetivos e verbos de ligação.
D) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 06
Marque a alternativa INCORRETA:
A) O pronome de tratamento VOCÊ é utilizado para pessoas íntima, familiar;
B) O pronome de tratamento VOSSA EXCELÊNCIA é utilizado para pessoas de alta autoridade
como presidente da república, senadores, deputados, prefeito...
C) O pronome de tratamento MERITISSIMO é utilizado para Juizes de Direito;
D) O pronome de tratamento SENHORITA é utilizado para mulheres casadas e viúvas.

QUESTÃO 07
Nos substantivos compostos, vão para o plural apenas as palavras que forem substantivos ou
adjetivo. Inclusive ambos juntos. Os demais de forma geral não variam. São exemplos dessa
orientação gramatical, EXCETO:
A) O guarda-chuva, os guarda-chuva (verbo + substantivo).
B) O abaixo-assinado, os abaixo-assinados (advérbio + adjetivo).
C) O guarda-noturno, os guardas-noturnos (guarda aqui é substantivo + adjetivo)
D) A má-formação, as más-formações (adjetivo + substantivo).
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QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta. São palavras sinônimas e antônimas, respectivamente:
I – alegria e felicidade; amor e ódio;
II – belo e bonito; gordo e magro;
III - calmo e tranquilo; bonito e feio;
IV – bem e mal; bom e mau.

A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas;
D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 09
Nas frases abaixo são exemplos de Advérbios, EXCETO:
A) TALVEZ você não saiba a diferença entre as espécies de primatas – advérbio de dúvida;
B) ONTEM os macacos se esbaldaram – advérbio de tempo;
C) Os animais comiam depressa – advérbio de modo;
D) A árvore foi plantada PERTO do lago – advérbio de afirmação.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa CORRETA
A) Ninguém, palavra Oxítona, onde a silaba tônica é a penúltima;
B) Madrinha, palavra proparoxítona, onde a silaba tônica é a última;
C) Óculos, palavra proparoxítona onde a silaba tônica e a última;
D) Tórax, palavra paroxítona, onde a silaba tônica e a penúltima.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11
São ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, EXCETO:
A) Acolhida;
B) Oficinas com Famílias;
C) Ações Comunitárias;
D) Atendimento clínico.

QUESTÃO 12
A execução das ações do PAIF, são de responsabilidade:
A) Do prefeito municipal;
B) Dos profissionais de nível superior que compõem a equipe técnica do CRAS;
C) Dos profissionais de nível superior que compõem a equipe técnica do Programa Saúde da
Família;
D) Dos Conselheiros Tutelares.

QUESTÃO 13
A acolhida constitui ação essencial do PAIF, pois é quando ocorre o início do vínculo entre o
serviço e a família. Sobre a acolhida podemos AFIRMAR:
A) A acolhida é uma etapa sem grande importância, onde se deve coletar apenas informações
sobre a vida familiar no bairro em que residem, levantando dados, concretos, tais como a
situação socioeconômica vivenciada, suas crenças, valores, formas de comunicação e
expectativas em relação ao Serviço.
B) A Acolhida é uma etapa em que a recepcionista do CRAS deve cadastrar a família, sem
necessidade de coletar informações sobre a vida familiar bem como ressaltar assuntos sobre
suas crenças, valores, formas de comunicação e expectativas em relação ao Serviço.
C) A acolhida é a última etapa em que se deve coletar informações sobre a vida familiar e
comunitária das famílias e sobre o território, não sendo necessário considerar aspectos
concretos, tais como a situação socioeconômica vivenciada, mas também a subjetividade das
famílias, suas crenças, valores, formas de comunicação e expectativas em relação ao Serviço.
D) A acolhida é a etapa em que se deve coletar informações sobre a vida familiar e comunitária
das famílias e sobre o território, sendo importante considerar não só os aspectos objetivos,
concretos, tais como a situação socioeconômica vivenciada, mas também a subjetividade das
famílias, suas crenças, valores, formas de comunicação e expectativas em relação ao Serviço.
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QUESTÃO 14
Sobre as ações desenvolvidas no PAIF, é correto AFIRMAR:
I - a acolhida das famílias, dadas as características e responsabilidades, compõe atividades
exclusivas dos profissionais de nível superior da equipe de referência CRAS.
II - a recepção é o momento no qual a família recebe a primeira atenção ao adentrar no CRAS
e compõe atividades exclusivas dos profissionais de nível superior da equipe de referência
CRAS.
III - as oficinas com famílias consistem na realização de encontros previamente organizados
com as famílias e compõe atividades necessariamente dos profissionais de nível superior da
equipe de referência CRAS.

A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Apenas as afirmativas estão incorretas;
C) Apenas a afirmativa I e III estão corretas;
D) Apenas a afirmativa I e II estão corretas.
QUESTÃO 15
Não constitui atribuição e competência das equipes de referência dos CRAS, EXCETO:
A) Assumir o papel e/ou funções de equipes interprofissionais de outros atores da rede, como,
por exemplo, dos órgãos de defesa;
B) Realizar terapia ou psicoterapia com famílias e/ou indivíduos;
C) Atender casos de “indisciplina”, dificuldades de adaptação escolar, entre outros,
encaminhados pela rede de ensino.
D) A segurança das informações é de responsabilidade da equipe de referência do CRAS.
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QUESTÃO 16
O atendimento à família, um ou mais de seus membros em alguma ação do PAIF, refere-se a
uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma resposta qualificada
de uma demanda da família ou do território. No acompanhamento familiar é correto AFIRMAR:
A) O acompanhamento familiar consiste em um atendimento único com encaminhamentos
necessários, a partir de preenchimento de cadastros e estabelecimento de contatos com a
rede.
B) O acompanhamento no âmbito do PAIF é destinado às famílias que apresentam situações
de vulnerabilidades, que requerem a proteção da assistência social para garantia de seus
direitos socioassistenciais, acesso aos direitos sociais e ampliação de sua capacidade
protetiva.
C) O acompanhamento no âmbito do PAIF é destinado exclusivamente às famílias do
Programa Bolsa Família, que apresentam situações de vulnerabilidade, que requerem a
proteção da assistência social para garantia de seus direitos socioassistenciais, acesso aos
direitos sociais e ampliação de sua capacidade protetiva;
D) O acompanhamento familiar do PAIF, assim como os atendimentos realizados no âmbito do
PAIF, são dados estatísticos dos prontuários clínicos tecnicamente qualificado, executado por
profissionais de nível superior do CRAS, com base em pressupostos éticos, diretrizes teóricometodológicas, conhecimento do território e das famílias que ali residem.
QUESTÃO 17
São exemplos de Atendimento a famílias pelo PAIF, EXCETO:
A) Dona Ana, e sua filha Márcia participaram da oficina com famílias para discutir as
condicionalidades do Programa Bolsa Família.
B) Luciano e sua esposa Jerusa foram ao CRAS em busca de informações sobre o acesso
gratuito a medicações. Após acolhida realizada pela equipe técnica de referência, a família foi
encaminhada à unidade básica de saúde mais próxima.
C) O Sr. Joaquim e seus dois filhos adolescentes, Daniel e Vinícius, participaram de uma
palestra, realizada no CRAS, sobre os impactos sociais do uso abusivo de drogas.
D) Suzana engravidou com 16 anos e parou de frequentar a escola por vergonha. Por conta da
ausência não justificada na escola, o valor recebido do PBF diminuiu. A mãe de Suzana, Dona
Lúcia, e Suzana procuram o CRAS. Após a acolhida no PAIF, a equipe de referência
compreendeu que o processo de vulnerabilidade vivenciado pela família necessitava de uma
atenção diferenciada, um olhar mais próximo. A técnica então convidou a família para participar
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do processo de um acompanhamento familiar particularizado, uma vez que Suzana tinha
vergonha de participar em grupos.
QUESTÃO 18
Complete a AFIRMATIVA: “____________ referenciadas ao CRAS são alvo das ações
proativas e preventivas do PAIF, bem como da busca ativa do CRAS. Da mesma forma, elas
devem ser acolhidas ao procurarem o Serviço, independentemente de já terem sido atendidas
anteriormente pelo PAIF.”
A) Somente as famílias do Programa Bolsa Família...
B) Somente os idosos...
C) Todas as famílias...
D) Somente as crianças e adolescentes...

QUESTÃO 19
Constituem diretrizes teórico-metodológicas do trabalho social com famílias no âmbito do PAIF,
EXCETO:
A) Fortalecer a assistência social como direito social de cidadania;
B) Respeitar a heterogeneidade dos arranjos familiares e sua diversidade cultural;
C) Respeitar as concepções preconceituosas, que reforçam desigualdades no âmbito família;
D) Respeitar e preservar a confidencialidade das informações repassadas pelas famílias no
decorrer do trabalho social.

QUESTÃO 20
Sobre a concepção de vulnerabilidade social podemos AFIRMAR:
I - A vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza. A pobreza é uma condição que agrava a
vulnerabilidade vivenciada pelas famílias;
II - A vulnerabilidade não é um estado, uma condição dada, mas uma zona instável que as
famílias podem atravessar, nela recair ou nela permanecer ao longo de sua história;
III - As situações de vulnerabilidade social não prevenidas ou enfrentadas tendem a tornar-se
uma situação de risco.

A) Todas as afirmativas estão corretas;
B) Somente a afirmativa I e III estão corretas;
C) Somente a afirmativa I e II estão corretas;
D) Todas as afirmativas estão incorretas;
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