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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A 

 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2010 

 
Cód. 03 – Analista Organizacional I (Serviço Social) 

 
 

Considere o texto para responder às questões 01 e 02. 
 

Estragos 

As chuvas e ventos provocados pelo ciclone forçaram o cancelamento de aulas e provocaram alagamentos em cidades 
do sul do Estado. Uma pessoa está desaparecida em Anitápolis (102 km de Florianópolis). Pelo menos oito cidades 
foram atingidas pelas enxurradas, alagamentos e vendavais, de acordo com a Defesa Civil.  
Em Anitápolis, moradias foram soterradas e um morador desapareceu quando a casa em que morava foi levada pela 
correnteza do rio. Os serviços de energia elétrica e abastecimento de água da cidade foram prejudicados. Em São 
Bonifácio e Timbé do Sul, as aulas foram canceladas por causa das enxurradas. Cerca de 2.000 alunos foram afetados. 
Em Imaruí, o vendaval destelhou a sede da prefeitura.  
Em Criciúma (205 km de Florianópolis), 20 bairros foram alagados. No bairro Monte Castelo, pelo menos 40 famílias 
tiveram que deixar suas casas por causa da enxurrada. Os desabrigados foram levados ao ginásio municipal. O 
Exército está ajudando na retirada de pessoas de áreas de risco.  
No município, uma casa foi afetada por deslizamentos de terra e foi interditada. Duas rodovias que ligam bairros da 
cidade à BR-101 estão bloqueadas por causa dos alagamentos, segundo a prefeitura.  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u734133.shtml. Acesso em 13/05/2010. 

 
1. Segundo o texto: 

 
A) as chuvas e os ventos afetaram 2.000 alunos em Criciúma. 
B) em Anitápolis, pelo menos 20 bairros foram alagados. 
C) em Florianópolis, pelo menos 40 famílias tiveram que deixar suas casas por causa da enxurrada. 
D) os municípios de Anitápolis, São Bonifácio, Timbé do Sul, Imaruí e Criciúma foram diretamente afetados pelos 

ventos e pelas chuvas. 
 

2. No trecho: “As chuvas e ventos provocados pelo ciclone forçaram o cancelamento de aulas e provocaram 
alagamentos em cidades do sul do Estado”, o termo “forçaram”, pode ser substituído, sem alteração de sentido, 
por: 
 
A) limitaram. 
B) obrigaram. 
C) delinearam. 
D) delimitaram. 
 

3. Identifica-se o processo de composição por justaposição em: 
 
A) planalto. 
B) entardecer. 
C) alagamento. 
D) girassol. 
 

4. Na frase: “Os homens amam a Deus”, o termo grifado exerce a função sintática de: 

 
A) sujeito. 
B) objeto direto preposicionado. 
C) objeto indireto. 
D) adjunto adverbial. 
 




http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u733966.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u733966.shtml
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5. Na frase: “A pirâmide foi erguida há mais de dois mil anos”, tem-se: 
 
A) voz passiva analítica. 
B) voz passiva sintética. 
C) voz ativa. 
D) voz reflexiva recíproca. 
 

6. As palavras estão corretamente grafadas em: 
 
A) cortezia, hálibi, excursão, florescer. 
B) cortezia, álibi, excursão, florecer. 
C) cortesia, álibi, excursão, florescer. 
D) cortesia, hálibi, excursão, florecer. 
 

7. A alternativa correta quanto à ocorrência da crase é: 
 
A) Prefiro a jovem da direita à da esquerda, por sua incontestável simpatia. 
B) Disponho-me à denunciar o ocorrido durante o torneio. 
C) O prêmio só foi concedido à cientistas estrangeiros. 
D) Esse congestionamento aborrece à qualquer um. 
 

8. A regência verbal está correta em: 
 
A) O quadro deve chegar no museu em algumas horas. 
B) Simpatizei-me com ela assim que a vi. 
C) Os brasileiros desobedecem às leis antipirataria. 
D) Povo brasileiro prefere um bom carnaval do que retiros espirituais. 
 

9. A frase correta quanto à concordância nominal é: 
 
A) Seguem inclusas a fotografia e o cartão de aniversário. 
B) Os funcionários são bastantes simpáticos e prestativos. 
C) É proibido entrada de menores desacompanhados de responsável. 
D) Necessárias à resolução do problema, a lousa e o giz ajudaram bastante. 
 

10. O verbo está corretamente flexionado em: 
 
A) Quando ele compor um novo sucesso, os ouvintes lembrarão de sua importância. 
B) Se você manter a esperança, talvez o resultado seja melhor. 
C) Quando você vir a Porto Alegre, comerá o verdadeiro churrasco. 
D) Ele interveio com muita sabedoria, na esperança de que reouvesse o amor perdido. 
 

11. O uso de por que, porque, por quê e porquê está correto em: 
 
A) O menino estava nervoso por que o resultado não foi o esperado. 
B) Por que ninguém sabe o resultado do jogo? 
C) A ineficiência foi o motivo porquê escolhemos um novo produto. 
D) Nós não sabemos o porque de sua insatisfação crônica. 
 

12. As palavras grifadas estão corretamente empregadas, EXCETO em: 

 
A) Estava flagrante o aroma de rosas no jardim nesta manhã. 
B) Ele dirigiu-se à seção de carnes, em busca da promoção do dia. 
C) Ainda não se sabe por que ele teve uma doença tão grave inesperadamente curada. 
D) Os publicitários não estão a fim de colaborar com a campanha de natal. 

 
13. O uso de mal e mau está correto em: 

 
A) O menino se sentia mau por causa do novo surto de gripe. 
B) Tratava-se de homens do mau, facilmente notados por atitudes tão estranhas. 
C) O rapaz mau conhecia a garota quando se apaixonou. 
D) Nós mal conhecíamos a vizinhança quando nos mudamos para cá. 

 
14. O uso de onde e aonde está ERRADO em: 

 
A) Aonde você vai, meu anjo? Ainda é cedo! 
B) Alguém saberia me informar onde fica o restaurante mais próximo? 
C) Não importa onde, mas o que você faz. 
D) Aonde você esteve o dia todo? Espero que tenha uma explicação plausível. 
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15. As palavras grifadas estão corretamente empregadas, EXCETO em: 

 
A) A fim de escolher melhor o cardápio do dia, o cozinheiro pediu orientação. 
B) Daqui a vinte anos, o homem viajará a Marte em busca de vida. 
C) Muitos homens escolhem suas parceiras entre pessoas a fins. 
D) O problema versava acerca de menores carentes. 

 
16. Com referência ao fator previdenciário, aprovado em 1999: 

 

A) É calculado com base em alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência 
Social e expectativa de vida. 

B) Foi extinto em 03 de maio de 2010 pelo Presidente da República e começará a vigorar na data de sua 
publicação. 

C) Foi extinto em 03 de maio de 2010 pelo Senado, seguiu para aprovação pelo Presidente da República e 
começará a vigorar em 2011. 

D) É calculado multiplicando a expectativa de vida do trabalhador pelo tempo de contribuição previdenciária. 
 

17. A hierarquia de necessidades humanas, segundo Maslow, tem a seguinte estrutura (da base ao topo): 

 

A) Necessidades de sobrevivência e necessidades de Auto realização. 
B) Necessidades fisiológicas (básicas), necessidades de Segurança, necessidades Sociais (de afeto); 

necessidade de Status e Estima e, no topo, necessidade de Auto realização. 
C) Necessidades higiênicas e necessidades motivacionais. 
D) Necessidades de sobrevivência (saúde, saneamento básico e educação), social (vivência em grupo e em 

comunidade) e necessidades de Espiritualidade. 
 

18. As ações do Assistente Social são voltadas ao fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos sociais e a 
necessidade de organização para a sua defesa, construindo alianças com os usuários dos serviços na sua 
efetivação.   Projetos em Serviço Social que caminham nesta direção: 

 
A) Datam dos anos 30, com Mary Richmont e se voltam para a assistência social em uma perspectiva tomista. 
B) Datam dos anos 50 e são compatíveis com o Serviço Social de Caso, de Grupo e de Comunidade. 
C) Estão ultrapassadas, uma vez que hoje, o Serviço Social, enquanto categoria profissional adequou-se ao 

sistema e propõe uma revisão dos conceitos, com base em um retorno ao funcionalismo. 
D) São atuais e estão aderentes ao trabalho do Serviço Social crítico e comprometido com as classes subalternas 

da população. 
 

19. O “BPC” – Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social é: 
 

A) Um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) salário mínimo 
mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante para a vida 
independente e para o trabalho. Em ambos os casos a renda per capita familiar deve ser inferior a ¼ do salário 
mínimo. 

B) Um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e consiste no financiamento habitacional para 
populações, cuja renda familiar não ultrapasse a 3 (três) salários mínimos. 

C) Um benefício instituído a partir da lei “Maria da Penha”, que consiste no pagamento de valor equivalente a 8% 
(oito por cento) da renda do beneficiário, para aquisição de equipamentos  destinados a pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

D) Um valor que o Assistente Social, que atua no campo da saúde pública, dispõe permanentemente para prestar 
assistência a pessoas com doenças degenerativas. 

 

20. Leia as afirmações que segue e identifique o pensador correspondente a cada um dos conceitos: 
 

I - Só a revolução socialista poderia melhorar a vida dos trabalhadores.   O modo de produção socialista implica 
em que os meios de produção são públicos ou coletivos; não existem empresas privadas, nem, portanto, 
patrões. 

II - Autor clássico da sociologia queria transformá-la em uma ciência rigorosamente objetiva.  Construiu uma 
teoria baseada na solidariedade. 

III - Para o autor, a burocracia é a mais eficiente forma de organização já planejada.  Foi ele quem criou o tipo 
ideal de estrutura burocrática na sociedade moderna. 

 

A) I- Max Weber; II – Karl Marx, e, III- Émile Durkhein. 
B) I- Émile Durkhein; II- José Paulo Netto, e, III – Karl Marx. 
C) I- Max Webr; II- Émile Durklhein, e, III- José Paulo Netto. 
D) I-Karl Marx; II- Émile Durkhein, e, III- Max Weber. 
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21. O conhecimento de Psicologia: 
 

A) É fundamental, pois cabe ao Assistente Social realizar terapias e acompanhamento psicológico, na ausência 
do Psicólogo. 

B) Não tem alguma importância na atividade profissional, pois o trabalho do Assistente Social restringe-se à 
dimensão social e nunca à psicológica. 

C) É importante para o Assistente Social, na medida em que permite uma visão individualizada do usuário que 
procura os seus serviços.  Contudo, o atendimento social não substitui o atendimento psicológico, pois ambos 
são complementares. 

D) Geralmente causa atrito no relacionamento entre o Assistente Social e o Psicólogo, uma vez que para o 
Psicólogo, o atendimento individualizado é atribuição específica de sua profissão. 
 

22. O Psicólogo Frederick Herzberg desenvolveu o modelo dos dois fatores, quais sejam, o fator motivacional e o de 
manutenção (ou higiene). Para ele: 

 

A) Os fatores de manutenção são internos ao trabalho e estão relacionados ao conteúdo do trabalho como, por 
exemplo, a realização, enquanto os fatores de motivação são externos ao trabalho e estão relacionados a 
fatores, tais como política salarial e condições de trabalho. 

B) Esta teoria é aplicada rotineiramente pelo Serviço Social, pois é fundamental para o atendimento de acidentes 
de trabalho, com vítima. 

C) Os fatores de manutenção estão centrados no conteúdo do trabalho (intrínsecos) enquanto os fatores de 
manutenção estão relacionados ao contexto de trabalho (extrínsecos). 

D) Os fatores de manutenção são itens exclusivos dos Psicólogos enquanto os fatores motivacionais estão 
relacionados ao trabalho do Serviço Social nas empresas. 

 

23. O assistente social de uma organização na área de saúde é chamado para uma reunião, no qual deve expor aos 
dirigentes em quais situações deve ser ele acionado.  Um dos dirigentes cita quatro exemplos de atividades que 
considera ser trabalho do Assistente Social. O exemplo correto é: 

 

A) O Assistente Social é o profissional responsável por todo o trabalho de organizar e providenciar os 
documentos, para a família, numa situação de morte de um de seus membros, bem como, de permanecer 
durante todo o velório, até que o momento do sepultamento. 

B) O Assistente Social é o profissional adequado para propor políticas sociais em todas as áreas que lhe são 
afetas, dentre elas a saúde. 

C) O Assistente Social é o profissional que atende os doentes quando estes chegam ao Pronto-Socorro e faz o 
encaminhamento para o especialista. 

D) O Assistente Social é o profissional mais adequado para realizar terapia nas famílias que estão tendo 
problemas com doentes em situações de UTI. 

 

24. Você atua como Assistente Social em uma empresa e atende pessoas para orientar sobre benefícios 
previdenciários.  Recebe em determinado dia uma senhora cujo companheiro, com o qual convive há cinco anos, 
esta preso há cerca de um mês, segundo ela, acusado de um crime que não cometeu e ainda não foi julgado pela 
Justiça.  Ele é contratado pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  Ela tem com ele dois filhos 
pequenos e está enfrentando sérias dificuldades, pois o marido é quem sustentava a casa, razão pela qual vem 
solicitar alguma ajuda, uma vez que o dono da empresa determinou a suspensão do salário deste.  É um direito 
previdenciário, nesta hipótese, que ela pode pleitear: 

 
A) auxílio reclusão. 
B) auxílio moradia. 
C) cesta básica. 
D) não existem direitos previdenciários previstos na Lei Orgânica de Seguridade Social para os casos de reclusão. 

 

25. O empregado de uma empresa de grande porte é encaminhado ao Serviço Social por apresentar problemas de 
absenteísmo.  No acompanhamento ao caso, o Assistente Social constata estar o absenteísmo associado a quadro 
progressivo de dependência química à cocaína.  A atitude correta deve ser: 

 

A) comunicar o fato ao gerente do empregado de imediato, para que este possa tomar as devidas providências. 
B) atuar somente na solicitação de intervenção que lhe foi feita relativa ao absenteísmo. 
C) conversar com o empregado e mostrar-lhe os problemas que terá na empresa se esta souber que ele está 

dependente das drogas.  A seguir negociar com ele para que pare de imediato com o absenteísmo, pois, em 
isto não acontecendo, terá que denunciar o fato ao gerente do empregado. 

D) trabalhar o caso em conjunto com a equipe multidisciplinar de saúde. 
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26.  “Para ter direito ao benefício de auxílio doença, o trabalhador tem de contribuir para a Previdência Social por, no 
mínimo, 24 meses (carência). Esse prazo não será exigido em caso de acidente de qualquer natureza (por acidente 
de trabalho ou fora do trabalho) ou de doença profissional ou do trabalho.”  Esta frase está: 

 

A)  correta. 
B) incorreta, no tocante a carência que é de 12 meses e não  de 24 como consta na frase. 
C) incorreta, pois o prazo é de 24 meses exigido para todo trabalhador, independente do tipo de acidente a que foi 

acometido. 
D) incorreta, pois não é exigida alguma carência para a obtenção de auxílio doença, em quaisquer circunstâncias. 
 

27. O Serviço Social foi fortemente influenciado pelo marxismo: 
 

A) a partir do movimento de Reconceituação da profissão. 
B) na década de 20, em razão da revolução bolchevique russa. 
C) na década de 30, em razão da II Guerra Mundial, aliada à posição de Getúlio Vargas, a favor dos russos. 
D) desde a criação dos métodos de caso, grupo e comunidade. 

 

28. Segundo o código de ética, é vedado ao assistente social, “Acatar determinação institucional que fira os princípios e 
diretrizes deste Código, salvo quando houver designação expressa de um superior, desde que este seja também 
profissional de Serviço Social”.  Esta frase: 

 

A) está incorreta, pois o Código não veda qualquer ação do Assistente Social. 
B) está integralmente correta. 
C) está incorreta, pois é vedado ao assistente social acatar determinação institucional que fira os princípios e 

diretrizes do Código de ética, seja quem for o superior imediato. 
D) está correta apenas no tocante ao item relativo à designação expressa de um superior, desde que seja também 

um profissional de Serviço Social. 
 

29. Tese, antítese e síntese são: 
 

A) palavras chaves que caracterizam o método positivista. 
B) elementos básicos do neoliberalismo. 
C) elementos básicos do método dialético. 
D) palavras chaves que caracterizam o método fenomenológico. 
 

30. A entrevista é um instrumento muito utilizado pelo Assistente Social na abordagem de atendimento individual.  
Neste sentido: 

 

A) é uma abordagem que, por ser somente do tipo não estruturada, inviabiliza qualquer tipo de comparação entre 
dados. 

B) permite obter os mesmos dados que um questionário e em igual profundidade, razão pela qual, atualmente, se 
opta pelo questionário.  Além disto, prescinde da presença de um profissional de Serviço Social. 

C) é mais adequado que o conteúdo seja enviado pelo Correio, com selo de resposta já pago, para que as 
respostas do usuário sejam mais verdadeiras. 

D) é uma abordagem qualitativa que permite obter informações em maior profundidade do que o questionário. 
 

31.  Um empregado que trabalha com digitação e informática sente dores nos membros superiores, tem diagnóstico de 
DORT e acaba entrando em licença por acidente de trabalho.  Após tratamento de 90 dias o INSS concede-lhe alta, 
mas com restrições laborativas e mudança de função. 

 
A) Estas restrições devem ser rigorosamente obedecidas pela empresa. 
B) O empregado pode continuar na mesma função. 
C) O empregado pode continuar em licença. 
D) O empregado pode ser demitido a qualquer momento pois não poderá fazer a mesma atividade. 

 

32. Assistente Social atende a seguinte situação em uma delegacia de polícia, cujo atendimento é dedicado à mulher: 
Uma senhora apresenta-se com os filhos pequenos e relata situação de maus tratos por parte do companheiro e as 
constantes ameaças que sofre, pois se trata de indivíduo com vários processos, sendo um foragido da justiça já 
conhecido naquela região.  Ela não quer denunciá-lo, pois teme por sua vida e a de seus dois filhos, com três e 
cinco anos respectivamente.  Por esta razão procurou o Assistente Social e não o delegado.  Contudo, precisa de 
ajuda, pois ele ameaçou a ela e aos filhos de morte na noite passada e ela teme que, desta vez ele realmente 
cumpra o que prometeu.  A conduta profissional de imediato é de: 

 

A) orientá-la para que retorne para sua casa e ligue de imediato para a polícia, em caso de agressão. 
B) telefonar para a polícia e fazer denúncia anônima do foragido da justiça.  
C) acolher a mulher e aos filhos e propor o encaminhamento a um centro de proteção às vitimas de ameaça. 
D) enviar uma convocação para o marido para tentar uma conciliação entre o casal. 
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33. O movimento de reconceituação representou uma ruptura do Serviço Social com a visão de profissão até então 
defendida: 

 

A) As ações assistenciais, até então lidas como benefício para os segmentos subalternos tornou-se naquele 
momento uma atividade-meio sem validade em si mesma, para outra efetivamente relevante, qual seja, a 
educação política. 

B) A assistência tornou-se uma atividade desnecessária e banida da profissão, dando lugar a ações armadas na 
busca de transformação para um regime social democrata. 

C) A assistência tornou-se o foco de ação do Serviço Social, em oposição à postura defendida desde o início do 
século passado entre os profissionais, que pregavam a ruptura com a estrutura social vigente e eram 
capitaneadas por Mary Richmond. 

D) O método fenomenológico, centrado na busca da essência dos fatos, deu lugar ao método positivista, de 
transformação social e política. 

 

34.  A empresa na qual o Assistente Social trabalha, tem aproximadamente 1000 empregados, é constituída, em sua 
maioria, de mulheres e, grande parte destas, com idade entre 18 e 30 anos.  Após trabalho de diagnóstico social, o 
profissional de Serviço Social identificou como um problema para as empregadas, o fato de não poder amamentar 
seus filhos após o retorno ao trabalho.  Decide então propor para a direção da empresa, uma política de 
continuidade do aleitamento materno, após retorno da licença maternidade.  Para justificar este projeto, além do 
resultado da pesquisa que realizou, ele se baseia: 

 

A) na Constituição Brasileira, em seu artigo 204º consta que “os empregadores deverão criar nas empresas 
ambiente adequado para que as empregadas façam o aleitamento materno...”. 

B) no Estatuto da Criança e do Adolescente, em cujo artigo 9º consta que “os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno...”. 

C) na Lei de Seguridade Social, em seu artigo 54º consta que “Os órgãos competentes estabelecerão critérios que 
facilitem o aleitamento materno”. 

D) na CLT, em seu artigo 392, consta que “A empresa, acima de 100 empregadas, deverá constituir creche, que 
possibilite realizar o aleitamento materno”. 

 

35. O Assistente Social é chamado pelo presidente da organização onde trabalha.  Este relata saber do fato que o 
profissional atendeu algumas vezes um empregado, que cuida das ações trabalhistas movidas contra a empresa.  
O presidente refere ter fortes suspeitas que o empregado é quem informa sobre o andamento destas ações para os 
advogados de acusação.  Por esta razão, deseja ter acesso ao prontuário social, uma vez ser ele seu superior 
hierárquico.  Ao mesmo tempo, promete ao profissional de Serviço Social que manterá absoluto sigilo sobre tudo o 
que vier a ler.  A conduta do Assistente Social deve ser: 

 

A) informar que não poderá apresentar o prontuário social, mas se colocar à disposição para contar todos os fatos 
nele constante. 

B) informar que o prontuário social é documento privativo do Assistente Social, de acordo com o  Código de Ética 
do Serviço Social e não poderá ser apresentado a ele. 

C) entregar o Prontuário Social para leitura do Presidente, uma vez que este se comprometeu a manter sigilo 
sobre o que ler. 

D) solicitar algumas horas, redigir um novo documento sem alguma informação relevante e apresentá-lo ao 
Presidente, para não deixar de atendê-lo. 

 

36. Leia as afirmações abaixo, e, logo após assinale a alternativa correta. 
 

I - É facultado à direção das entidades, públicas ou privadas, designar profissional de Serviço Social ou de 
Ciências Sociais para dirigir serviços técnicos de Serviço Social. 

II - É atribuição privativa do Assistente Social, dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 
privadas. 

 

A) A afirmativa I é correta e consta da Regulamentação da Profissão de Assistente Social. 
B) A afirmativa II é correta e consta do Código de Ética Profissional do Assistente Social. 
C) A afirmativa II é a correta e consta da Regulamentação da Profissão de Assistente Social. 
D) A afirmativa I é correta e consta do Código de Ética Profissional do Assistente Social. 

 

37. O Assistente Social é procurado pela mãe de um jovem, com 22 anos de idade.  Relata episódios de agressão 
sofridos por ela e pelo marido, vindas do filho, que sofre de sérios problemas psiquiátricos.  Ela apresenta um laudo 
médico que caracteriza o transtorno mental e a necessidade de internação.   Em entrevista do Assistente Social 
com o jovem, este se nega a submeter-se à internação.  Nesta situação: 

 

A) Não é permitida a internação sem o consentimento voluntário do paciente. 
B) Só seria permitida esta internação, sem o consentimento voluntário do paciente, se houvesse determinação da 

Justiça. 
C) É permitida a internação involuntária sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
D) O Assistente Social não pode realizar atendimentos em saúde mental. 
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38. A Assistente Social, grávida de 3 meses, é chamada para uma reunião com o gerente da organização onde atua.  
Informa ele que em razão das medidas de contenção de custos definidas naquele mês, foi necessário reduzir o 
quadro de empregados.  Ela não será demitida, em função da gravidez.  Contudo, a partir de agora, ela terá que 
absorver novas atividades, dentre elas o controle da área financeira como tesouraria e contas a receber, uma vez 
que a pessoa que realizava aquela tarefa foi desligada no dia anterior.  A Assistente Social: 

 

A) Deve aceitar sem alguma contra-argumentação, para não perder o emprego. 
B) Deve argumentar com o gerente que tais atividades não são específicas da atividade de Serviço Social, mas 

aceitar mesmo assim, para não perder o emprego. 
C) Deve solicitar uma licença, a título de auxílio-doença, para evitar qualquer constrangimento. 
D) Pode recusar o recebimento das novas atividades, porque não são compatíveis com as competências e 

atribuições definidas para a profissão de Assistente Social. 
 

39. No caso de extinção do Serviço Social de uma instituição, o procedimento determinado pelo CFESS, do material 
Técnico sigiloso é de que: 

 

A) Os arquivos deverão ser lacrados e entregues ao presidente da instituição. 
B) Os arquivos serão abertos e ficarão à disposição da entidade para que todos possam consultar. 
C) O profissional responsável deixará o arquivo com uma pessoa que ele considere confiável, pedindo que só 

entregue o material, na hipótese da entidade mudar sua decisão e voltar a contratar outro Assistente Social. 
D) Os arquivos poderão ser incinerados pelo profissional responsável, até aquela data, por este serviço, que 

também procederá à imediata comunicação, por escrito, ao CRESS. 
 

40. Uma empregada grávida procura o profissional de Serviço Social para conhecer mais sobre a licença-maternidade.  
Leia as afirmações que segue e assinale, após, a resposta correta: 

 

I. As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salário-maternidade nos 90 dias em 
que ficam afastadas do emprego por causa do parto. 

II. As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salário-maternidade nos 120 dias em 
que ficam afastadas do emprego por causa do parto. 

III. As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salário-maternidade nos 180 dias em 
que ficam afastadas do emprego por causa do parto 

IV. Para concessão do salário-maternidade, não é exigido tempo mínimo de contribuição das trabalhadoras 
empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, desde que comprovem filiação nesta condição 
na data do afastamento para fins de salário maternidade ou na data do parto 

V. Para concessão do salário-maternidade, é exigido tempo mínimo doze meses de contribuição das 
trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, que deverá ser comprovada na 
data do afastamento para fins de salário maternidade ou na data do parto. 

VI. Para concessão do salário-maternidade, é exigido tempo mínimo vinte e quatro meses de contribuição das 
trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, que deverá ser comprovada na 
data do afastamento para fins de salário maternidade ou na data do parto. 

 

A) As afirmativas I e V, juntas, fornecem melhor orientação acerca da licença-maternidade 
B) As afirmativas III e VI, juntas, fornecem melhor orientação acerca da licença-maternidade 
C) As afirmativas II e IV, juntas, fornecem melhor orientação acerca da licença-maternidade. 
D) As afirmativas I e VI, juntas, fornecem melhor orientação acerca da licença-maternidade 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estudo de Caso e Redação vide página seguinte. 
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Estudo de Caso 
 
 
 
 

 
 

O Assistente Social recebe em sua sala, na empresa onde é responsável pelo Serviço Social, um empregado com idade 
de 60 anos, que busca orientação sobre como proceder para requerer a sua aposentadoria.  Trata-se de pessoa que, 
embora alfabetizado, demonstra alguma dificuldade de compreensão acerca de leis, documentação etc. Ele esta 
naquela empresa há pouco mais de dois anos.  Isto porque ele trabalhou mais de trinta anos na fazenda que pertencia 
aos proprietários daquela empresa, que foi vendida.  Por se tratar de pessoa idosa, a qual os proprietários respeitavam 
e lhe tinham amizade, estes optaram por transferi-lo para a fábrica da família até que ele conseguisse se aposentar. 

Cabe a você, Assistente Social, realizar os encaminhamentos necessários para que o empregado alcance o resultado 
desejado.  Relate como conduziria este caso, até o momento da aposentadoria. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redação 
 
 
 
 

Você trabalha como profissional de Serviço Social em uma empresa.  Em uma tarde, você é acionado para atender a 
uma tentativa de suicídio.  Trata-se da esposa de um gerente do primeiro escalão hierárquico, que está em viagem, a 
serviço da empresa.   A informação que recebe dos colegas do gerente é que ela tem carência afetiva em razão das 
muitas viagens realizadas pelo marido, além de ser bipolar.  Para eles a esposa tem sido motivo de muitas 
preocupações para o marido.  Você vai até o hospital e, lá chegando, se depara com uma situação atípica e lhe deixa 
com sérias dúvidas se o fato que a mulher relata não é, de fato, a verdade.  Ela refere não mais suportar a vida junto ao 
marido.  O gerente faz a esposa e os filhos passarem por sérias privações.  Ela está quase cega de uma vista; porém, 
para que consiga comprar comida, precisa trabalhar fazendo bolinhos e os vende para os vizinhos, no prédio onde 
reside a família, que é de alto padrão.  Escreva uma redação sobre este assunto e procure se posicionar perante o 
caso, como Assistente Social. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







