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b.

c.

d.

e.

Por falta de regulamentação de lei
complementar,
o
servidor
público
estatutário não faz jus ao benefício
Aposentadoria Especial.
Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos, e no exercício pleno de seus direitos
civis.
A lei complementar estabelecerá o
procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos na Constituição Federal.
É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, recusar
fé aos documentos públicos e particulares,
conforme previsão da Magna Carta.

d.
e.

QUESTÃO 33
Qual autora contribuiu expressivamente com o
processo inicial de racionalização do Serviço
Social?
a.
b.
c.
d.
e.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

norte-americano.
latino-americano.
europeu.
franco-belga.
chileno.

QUESTÃO 32
O Serviço Social latino-americano, anterior ao
século XX, foi marcado pela sua:
a.
b.
c.

profissionalização.
atuação política.
não profissionalização.

Estudo, Diagnóstico e Tratamento.
Caso, Grupo, Comunidade.
Administração e Planejamento Social.
Organização e Desenvolvimento de
Comunidade.
Administração, Planejamento Social e
Desenvolvimento de Comunidade.

QUESTÃO 35
São vertentes teórico-metodológicas que
orientam, com mais ou menos intensidade, o
Serviço Social brasileiro, a partir dos anos 70
do século passado:
a.
b.

QUESTÃO 31
O conservadorismo católico que caracterizou os
anos iniciais do Serviço Social no Brasil inicia,
especialmente a partir dos anos 40 do século
XX, o seu processo de tecnificação, ao entrar
em contato com o Serviço Social:

Gisela Konopka.
Florence Hills.
Jane Addams.
Mary Richmond.
Hellen Northen.

QUESTÃO 34
Em que consistia a metodologia do Serviço
Social tradicional?
a.
b.
c.
d.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

das
atividades
burocratização
institucionais.
qualificação técnica de sua prática.

c.
d.
e.

estruturalista, sistêmica e marxista.
funcionalista
e
existencialista,
fenomenológica.
existencialista, funcionalista e marxista
estruturalista, sistêmica e fenomenológica.
funcionalista, fenomenológica e marxista.

QUESTÃO 36
Embora o Serviço Social brasileiro, a partir do
Código de Ética de 1993, tenha como premissa
o respeito ao pluralismo de ideias, a direção
ético-política presente na formação e indicada
na atuação profissional, tem, como pensamento
hegemônico, a vertente:
a.
b.
c.
d.
e.

funcionalista.
marxista.
fenomenológica.
liberal.
positivista.

QUESTÃO 37
Em sua emergência e sob influência da Igreja
Católica, o Serviço Social brasileiro considera a
Questão Social como:

c.
d.
e.

problema moral e individual.
problema moral vinculado à contradição
de classes.
expressão da contradição entre capital e
trabalho.
manifestação dos interesses de classe.
força política da emergente classe
operária.

QUESTÃO 38
Ao reconhecer a Questão Social como base de
sua fundação, o Serviço Social a considera
como:
a.
b.
c.
d.
e.

fato natural e necessário à produção do
capital.
fato natural e necessário à produção e à
reprodução da vida social.
conjunto de expressões das contradições
da sociedade capitalista intermediadas
pela ação do Estado.
conjunto de necessidades humanas
básicas a serem atendidas pelas políticas
sociais.
sociais
oriundos
da
problemas
desigualdade entre ricos e pobres.

QUESTÃO 39
Três são os pilares do Estado de Bem-Estar
Social e das políticas sociais correspondentes,
no chamado "anos dourados do capitalismo"
nos países centrais. Analise-os.
a.
b.
c.
d.
e.

Pleno emprego; seletividade dos serviços
sociais;
assistência
social
aos
desempregados.
Segurança no trabalho; segurança no
emprego; segurança de renda.
da
proteção
social;
Ampliação
flexibilização das relações de trabalho;
estabelecimento dos mínimos sociais.
Segurança no trabalho; ampliação da
proteção social; flexibilização das relações
de trabalho.
Pleno emprego; universalização dos
serviços sociais; assistência social como
rede de proteção.

QUESTÃO 40
É elemento central do processo de
reestruturação produtiva que se expressa nas
sociedades capitalistas contemporâneas:
a passagem do padrão fordista de
a.
produção para o taylorista.
b. a mudança do processo de produção
flexível para o padrão toyotista.
a ampliação dos direitos sociais
c.
trabalhistas.
d. a ampliação de políticas econômicas
keynesianas.

e.

a passagem do padrão fordista de
produção para o de acumulação flexível.

QUESTÃO 41
São fenômenos que contribuíram para a crise
do capitalismo, a partir dos anos 70 do século
passado:
a.
b.
c.
d.
e.

a crise econômica, a ascensão da classe
trabalhadora e a crise do socialismo real.
o fortalecimento do Estado de Bem-Estar
Social, a retração dos direitos sociais e a
crise do movimento sindical.
o enfraquecimento do Estado-nação e do
seu papel regulatório.
a crise econômica, as inovações
tecnológicas e o fortalecimento do
movimento sindical.
a ampliação da cidadania, a expansão dos
direitos sociais e a crise do Estado
mínimo.

QUESTÃO 42
No início dos anos 90 do século passado, após
amplo processo de mobilização sobre a direção
ético-política da profissão, foi aprovada a Lei
8.662/93, que trata da Regulamentação da
profissão de Serviço Social.
Essa Lei expressa:
a.
b.
c.
d.
e.

uma revisão do Código de Ética de 1986.
uma ruptura com o Código de Ética de
1986.
uma retomada do Código de Ética de
1975.
a negação das bases marxistas presentes
no Código de Ética de 1986
a retomada das bases conservadoras da
profissão.

QUESTÃO 43
A promulgação da Constituição Federal, de
1988, inaugura um novo sistema de proteção
social em que as políticas de Saúde, de
Assistência Social e de Previdência integram a
Seguridade Social brasileira, que passa a ser
compreendida como:
a.
b.
c.
d.
e.

expressão da face humanitária do Estado.
questão que diz respeito ao Estado, com
primazia do mercado.
questão pública de responsabilidade do
Estado.
questão privada de responsabilidade
exclusiva da sociedade civil.
expressão das medidas de proteção social
voltada aos trabalhadores formais.
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a.
b.
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QUESTÃO 44
De acordo com a Política Pública Nacional de
Assistência Social, de 2004, a proteção social
por ela afiançada deve garantir quais
seguranças?
a.
b.
c.
d.
e.

De sobrevivência, de rendimento e de
autonomia.
Da matricialidade sócio-familiar e da
territorialização.
Da integração à Seguridade Social, da
proteção pró-ativa e do convívio familiar.
De sobrevivência, de acolhida e de
convívio familiar.
Da matricialidade sócio-familiar, da
proteção pró-ativa e de rendimento.

QUESTÃO 45
A Proteção Social a ser garantida pela Política
Nacional de Assistência Social, em vigor, se
estrutura de acordo com quais níveis de
complexidade?
a.
b.
c.
d.
e.

Proteção Básica e Proteção de Média
Complexidade.
Proteção Básica e Proteção Especial.
e de Alta
Proteção de Média
Complexidade.
Especial
e
de
Média
Proteção
Complexidade.
Proteção
Especial
e
de
Alta
Complexidade.

QUESTÃO 46
Com a instituição do paradigma da proteção
integral, expresso no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, crianças e adolescentes
passam a ser considerados seres humanos em
condição peculiar de desenvolvimento, sujeitos
de direitos que devem ser prioridade absoluta
da família, da sociedade e do Estado.
Essa concepção implica mudanças nos
métodos de intervenção tradicionais até então
adotados no atendimento a esse segmento
etário.
Assinale a alternativa que caracteriza esses
métodos tradicionais.
a.
b.
c.
d.
e.

Respeitosos e libertários.
Cidadãos e democráticos.
Democráticos e pluralistas.
Protetivos e pró-ativos.
Punitivos e corretivos.

QUESTÃO 47
A partir da Constituição Federal de 1988, a
Renda Mensal Vitalícia (Lei 6.179 de 1974),
destinada à proteção dos idosos, foi substituída
pelo (a):

a.
b.
c.
d.
e.

aposentadoria integral, a partir dos 65
anos de idade.
benefício de prestação continuada.
benefício eventual.
bolsa-família.
pensão vitalícia.

QUESTÃO 48
A coluna I apresenta leis referentes à proteção
social brasileira e a coluna II às políticas
correspondentes.
Numere a coluna II de acordo com a I.
Coluna I
1 - Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994
2 - Lei 8.069 de 13 de julho de 1990
3 - Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993.
4 - Decreto-Lei 5.390 de 08 de março de 2005
5 - Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003
Coluna II
( ) Lei Orgânica da Assistência Social
( ) Política Nacional do Idoso
( ) Estatuto do Idoso
( ) Estatuto da Criança e do Adolescente
( ) Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres
Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

2, 3, 4, 5, 1.
4, 2, 3, 1, 5.
3, 5, 1, 4, 2.
3, 1, 5, 2, 4.
1, 4, 2, 3, 5.

QUESTÃO 49
Os Conselhos de Políticas Públicas, criados a
partir da Constituição Federal de 1988,
configuram-se como espaço de:
a.
b.
c.
d.
e.

representação dos interesses exclusivos
do Estado.
representação dos interesses exclusivos
da sociedade civil.
democratização e de ampliação da
cidadania.
imposição da ordem dominante.
tutela dos segmentos vulneráveis.

QUESTÃO 50
O Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais, de 1986, apresenta mudanças em
relação ao conservadorismo presente nos
Códigos anteriores.
Assinale a alternativa que apresenta essas
mudanças.
A negação da neutralidade, dos
a.
pressupostos metafísicos e do papel
profissional tradicional.

c.
d.

e.

A afirmação da neutralidade e dos
pressupostos materialistas.
A negação da base filosófica tradicional e
a valorização do ecletismo.
O fortalecimento do corporativismo
profissional, a valorização da dimensão
normativa da ética e o desenvolvimento
de sua base técnica.
A reafirmação da neutralidade profissional
e
a
negação
dos
pressupostos
metafísicos.

QUESTÃO 51
Dentre os avanços apresentados pelo Código
de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de
1986, um deles se destaca na medida em que
possibilita uma nova relação entre profissional e
usuário na perspectiva do fortalecimento e
efetivação de seus direitos de cidadania.
Assinale-o.
a.
b.
c.
d.
e.

A denúncia.
O sigilo.
A suspensão do exercício profissional.
O desagravo público.
O pagamento da anuidade.

QUESTÃO 52
Constitui um dos princípios, em vigor, do
Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais:
a.

b.

c.

d.

e.

o Assistente Social, no desempenho das
tarefas inerentes à sua profissão, deve
respeitar a dignidade da pessoa humana
que, por sua natureza, é um ser
inteligente e livre.
respeito à tomada de decisão dos
usuários, ao saber popular, e a autonomia
dos movimentos e organizações da classe
trabalhadora.
o Assistente Social estimulará individual,
grupal e comunitariamente o processo de
desenvolvimento,
propugnando
pela
correção dos desníveis sociais.
defesa
do
aprofundamento
da
democracia, enquanto socialização da
participação política e da riqueza
socialmente produzida.
respeito à autodeterminação de cada
pessoa, física ou jurídica, e o livre
exercício de sua capacidade de escolha e
decisão.

QUESTÃO 53
Historicamente, o padrão de proteção social no
Brasil, até a Constituição Federal de 1988,
caracterizou-se pela incorporação seletiva de
segmentos populacionais,
determinados

especialmente àqueles vinculados ao mercado
formal de trabalho.
Qual a denominação atribuída
característica?
Cidadania Ativa.
a.
b. Cidadania Regulada.
Cidadania Passiva.
c.
d. Cidadania Social.
Cidadania Plena.
e.

a

essa

QUESTÃO 54
Uma particularidade da Assistência Social como
política pública, associada ao instituto do direito
social, é a sua desvinculação da lógica do
mercado. Essa particularidade faz com que a
Assistência
Social
seja
uma
política
essencialmente:
a.
b.
c.
d.
e.

mercadorizável.
contributiva.
benemerente.
filantrópica.
desmercadorizável.

QUESTÃO 55
Sobre os eixos estruturantes do SUAS
(PNAS/2004), assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( )

Matricialidade sociofamilar - Preconiza a
centralidade da família nas ações da
Política de Assistência Social, como
espaço privilegiado e insubstituível de
proteção e socialização primárias.
( ) Descentralização político-administrativa e
territorialização - Exige que a Política de
Assistência Social seja realizada nas três
esferas de governo, na condição de
com
comando
único,
ações
territorialmente definidas.
( ) Financiamento - A instância de
financiamento é representada pelos
Fundos de Assistência Social nas três
esferas de governo.
( ) Controle Social - Instrumento de efetiva
participação popular no processo de
gestão político-administrativo-financeira e
técnico-operativa,
com
caráter
democrático e descentralizado.
Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

F, V, F, V.
V, F, F, V .
V, V, V, V .
F, F, V, V .
F, F, F, F .
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QUESTÃO 56
Dentre as conquistas alcançadas pelo
Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil,
está a desospitalização dos pacientes com
transtornos mentais, através da instituição dos
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
(Portaria nº. 336/GM/19/02/2002).
Nesta direção, os CAPS são:
espaços complementares aos hospitais
a.
psiquiátricos.
b. locais regionalizados de atendimento
psicossocial, estritamente emergencial.
institucionais
públicos,
espaços
c.
substitutivos dos hospitais psiquiátricos.
d. modelos assistenciais que reforçam a
prática hospitalocêntrica.
assistenciais que regulamentam
modelos
e.
as internações involuntárias.
QUESTÃO 57
Sobre Planejamento Estratégico e Situacional –
concepção, características e metodologias,
analise as afirmativas.
I. O Planejamento é obra de pura técnica e
deve primar pela neutralidade.
II. O Planejamento pressupõe um sujeito que
planeja, normalmente, o Estado, e um
objeto que é a realidade econômica e
social. O primeiro pode controlar o
segundo.
III. O Planejamento deve mediar o passado e
o futuro, o conhecimento e a ação.
IV. O Planejamento deve mediar o presente e
o futuro e ser capaz de lidar com as
surpresas.
Com base na análise, assinale a alternativa
correta.
Apenas I e IV estão corretas.
a.
b. Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
c.
d. Apenas III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
e.
QUESTÃO 58
O Serviço Social brasileiro, desde os anos 90
do século passado, vem expressamente
criticando e recusando o conservadorismo
profissional e explicitando seu compromisso
com uma ética da emancipação humana.
Que denominação tem sido atribuída a esse
processo?
Movimento de Reconceituação.
a.
b. Movimento de Renovação Conservadora.
Código de Ética Profissional.
c.
d. Projeto Societário Contemporâneo.
Projeto Ético-Político-Profissional.
e.

QUESTÃO 59
A Lei nº. 10.216/2001, que dispõe sobre a
proteção e os direitos de pessoas portadoras de
transtornos mentais, tem como objetivo:
a.
b.

c.
d.

e.

atender portadores de transtornos mentais
em hospitais psiquiátricos especializados.
incluir as ações da saúde mental na
atenção básica e implementar uma
política de atenção integral a usuários de
álcool e outras drogas.
juntamente
com
as
desenvolver,
instituições de ensino superior, projetos
de formação na área da saúde mental.
definir normas mínimas que regulem o
funcionamento de instituições públicas e
privadas, direcionadas ao abrigamento de
pessoas com transtornos mentais.
desenvolver programas de Qualidade de
Vida no Trabalho, visando à
saúde
mental do empregado.

QUESTÃO 60
Sobre a relação teoria-prática no Serviço
Social, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( )
( )

( )

( )

A teoria afirma-se como crítica teórica
das elaborações que explicam a
dinâmica da sociedade.
A teoria é tanto condição para explicação
do real quanto para desvendar as
possibilidades de ação no processo
social.
A teoria funciona como modelo a ser
aplicado ao real, pois refere-se a um
método de conhecimento e a uma
epistemologia.
A prática social é essencialmente
histórica, não se revelando na sua
imediaticidade, e seu fundamento é o
trabalho social, o trabalho coletivo.

Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

V,
V,
F,
F,
F,

V, F, V.
F, F, F.
V, F, V.
F, V, V.
F, F, V.
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