
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A CASA VIAJA NO TEMPO 
 
 Volto, como antigamente, a esta grande casa amiga, na noite de domingo. Recuso, com o mesmo sorriso, a 
batida que o dono da casa me oferece, e tôo a mesma cachacinha de sempre. O dono da casa é o mesmo, a cachaça é a 
mesma, a casa, eu... E tantas vezes vim aqui que não tomo consciência das coisas que mudaram. 
 Sento-me, por acaso, ao lado de uma jovem senhora, amiga da família, e a conversa é tranqüila e morna. Mas 
de repente, a propósito de alguma coisa, ela diz que se lembra de mim há muito tempo. “Você vinha às vezes jantar, 
sempre assim, de paletó e sem gravata. Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério. Eu me lembro muito bem. 
Eu tinha seis anos...” 
 Seis anos! Certamente não me lembro dessa menina de seis anos; a casa sempre esteve cheia de meninas e 
mocinhas, há pessoas que eu conheço de muitos domingos através de muitos anos, e das quais nem sequer sei o nome. 
Pessoas que para ________ ________ parte desta casa e desses domingos, visitando esta casa. A primeira recordação 
que tenho dessa jovem é de uma adolescente que às vezes dançava no jardim. Era certamente linda; mas não creio que 
tivéssemos trocado, através dos anos, mais de duas ou três frases ocasionais. Sempre tive a vaga impressão de que, por 
algum motivo imponderável, ela não simpatizava comigo. Só agora ________ ________ conta de que ________ 
________ crescer, terei sido uma distraída testemunha de seus flertes, seu namoro; lembro-me de seu noivado, lembro-
me quando se casou, seu que hoje, ainda tão moça, tem dois filhos – e a maternidade veio definir melhor sua radiosa 
beleza juvenil. 
 Inutilmente procuro reconstituir a menina de seis anos que me olhava na mesa, e me achava triste. E não faço a 
menor idéia do que ela soube ou viu a meu respeito durante esses inumeráveis domingos. Certamente fui sempre, para 
ela, uma figura constante, mas vaga – um senhor feio e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em 
quando – às vezes com um ano ou mais de intervalo, que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito. Tomo 
consciência de que é a primeira vez que conversamos os dois, ao fim de tantos anos de vagos “boa-noite” e “como vai?” 
mas nossa conversa tranqüila e trivial me emociona de repente quando ela diz: “eu tinha seis anos...” 
 Penso em tudo o que vivi nestes anos – tanta coisa tão imensa que veio e foi – e penso na casa, no dono da 
casa, na família, na gente que passou por aqui. A casa não é mais a mesma, a casa não é mais a casa, é um grande navio 
que vai singrando o tempo, que vai embarcando e desembarcando gente no porto de cada domingo: dentro em pouco 
outra menina de seis anos, filha dessa menina, estará sentada na mesma sala, sob a mesma lâmpada, e com seus dois 
olhinhos pretos verá o mesmo senhor calado, de cara triste – o mesmo senhor que numa noite de domingo, sem o saber, 
se despedirá para sempre e irá para o remoto país onde encontrará outras sombras queridas ou indiferentes que aqui 
viveram também suas noites de domingo – e que não voltaram mais. 
 

(RUBEM BRAGA. Quadrante. Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1962, p. 99/100.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do terceiro parágrafo quanto ao emprego dos 
pronomes oblíquos: 
a) mim fazem – me dou – a vi. 
b) nós fazem – me dou – lhe vi. 
c) fazer-me – dou me – vi-lhe. 
d) se fazem – dou-lhe – a vi. 
 
02 - A idéia central que no texto aparece diz respeito a: 
a) a permanência das coisas. 
b) o passar do tempo que não pode ser detido. 
c) a constância dos acontecimentos. 
d) o aspecto inalterável das coisas. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação das palavras do texto: 
I - As palavras família e distraída pertencem à mesma regra de acentuação. 
II - As palavras você e através são acentuadas porque são oxítonas terminadas em e (s). 
III - As palavras propósito e lâmpada são proparoxítonas. 
Quais alternativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
04 - Em “Que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito.” (4º parágrafo) os elementos coesivos 
sublinhados estabelecem relações de: 
a) concessão e oposição. 
b) finalidade e explicação. 
c) causa e adição. 
d) conformidade e conseqüência. 
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05 - Analise as afirmativas sobre o significado das palavras do texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se 
falsas. 
(   ) O vocábulo “singrando” (5º parágrafo) tem como sinônimos percorrer e navegar. 
(   ) vez – (substantivo) e vês (verbo ver) são palavras homônimas homófonas. 
(   ) O vocábulo “reaparece” (4º parágrafo) tem como antônimo –“aparece”. 
(   ) moça (mulher jovem) e mossa (entalho, abalo) são palavras parônimas. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) V - V - F - F.   c) F - F - V - V. 
b) F - V - V - F.   d) V - F - F - V. 
 
06 - Em “– um senhor feito e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em quando –” (4º 
parágrafo). O travessão duplo utilizados na frase acima assinalam no texto: 
a) Um segmento de sentido explicativo. 
b) A síntese do que vinha dizendo. 
c) O valor significativo da citação do resto do contexto. 
d) Inflexões de natureza emocional. 
 
07 - Luana possui um reservatório em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 2 m, 3 m e 1,5 
m. Estando o reservatório vazio, considere a primeira hipótese verdadeira para resolver o que se pede na 
segunda: 
•1º - Se Luana abrir 4 das 5 torneiras existentes, o volume de água no reservatório atinge 40% de sua capacidade 

total em 2 horas. 
•2º - Caso Luana abra as 5 torneiras existentes por um período de 20 minutos, o volume de água no reservatório 

será de: 
a) 650 litros.   c) 900 litros. 
b) 750 litros.   d) 1.100 litros. 
 
08 - Num grupo de 19 garotas, 13 delas usam batom, 11 usam esmalte e 1 não usa esmalte nem batom. O número 
de garotas desse grupo que usa ao mesmo tempo, batom e esmalte é: 
a) 3.    c) 5. 
b) 4.    d) 6. 
 
09 - Jander aplicou um capital de R$ 1.500,00 à taxa de juros simples de 15% a.a., retirando, ao final do período 
de aplicação, um montante de R$ 1.650,00. O período de aplicação desse capital corresponde a: 
a) 10 meses.   c) 8 meses. 
b) 9 meses.   d) 6 meses. 
 
10 - Madalena comprou duas calças e três blusas por R$ 195,00. Sabe-se que as blusas custaram 50% a mais que 
as calças. O valor de cada calça é: 
a) R$ 20,00.   c) R$ 35,00. 
b) R$ 30,00.   d) R$ 45,00. 
 
11 - Além da madeira, que outro produto era extraído na região no início da colonização de Maripá? 
a) Erva Mate. 
b) Ervas Medicinais. 
c) Frutas Exóticas. 
d) Todas as alternativas acima respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
12 - Em Maripá, o chamado “ciclo da menta” ocorreu: 
a) No final da década de 1.960.  c) No início da década de 1.960. 
b) No final da década de 1.970.  d) No início da década de 1.970. 
 
13 - O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 15/06, pela: 
a) Liberalização da maconha para uso medicinal e das passeatas pela liberação da maconha. 
b) Liberalização das passeatas pela liberação da maconha. 
c) Liberalização do uso da maconha. 
d) Proibição das passeatas pela liberação da maconha. 
 
14 - Que ex-jogador de futebol foi preso na madrugada do dia 16/06 em um hotel, em São Paulo, devido a uma 
condenação pelo homicídio culposo de 3 pessoas em um acidente de trânsito? 
a) Adriano, o “Imperador”. 
b) Beto, “Fuscão”. 
c) Dario, o “Peito de Aço”. 
d) Edmundo, o “Animal”. 
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15 - Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) assinale C para a(s) afirmativa(s) CERTA e E para a(s) 
afirmativa(s) ERRADA:  
(   ) O SUAS  é um serviço de assistência social que tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência 
social no campo da proteção social brasileira. 
(  ) A NOB/SUAS é fundada em pacto entre os entes federativos que assegura a unidade de concepção e de 
âmbito da política de assistência social em todo território nacional, sob o paradigma dos direitos à proteção 
social pública de seguridade social e à defesa da cidadania do usuário. 
( ) A Vigilância Socioassistencial com base no território constitui  um dos caminhos para superar a  
fragmentação na prática da política de assistência social, o que supõe constituir ou redirecionar  a rede, na 
perspectiva de sua diversidade, complexidade, cobertura, financiamento e do número potencial de usuários que 
dela possam necessitar.   
(   ) Para a proteção social de assistência social o princípio de matricialidade sociofamiliar significa que a  família  
é o  núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade  e protagonismo social, para tanto, a 
família deve ser apoiada e ter acesso a  condições para responder  ao seu papel no sustento, na guarda e na 
educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência. 
(  ) A proteção social básica tem por objetivos prover atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, 
abuso sexual,  uso de  substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, entre outras. 
Assinale a alternativa CORRETA conforme seqüência das afirmativas: 
a) C, E, C, E, C. 
b) E, C, E, E, C. 
c) C, E, C, C, E. 
d) E, C, E, C, E. 
 
16 - O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público não contributivo e descentralizado, que 
tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira. Ele 
consolida o modo de gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os três entes 
federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade 
social no campo da assistência social. Dessa forma, o SUAS ao se referir a Gestão Compartilhada de Serviços, 
apresenta como objetivo: 
a) A transformação da política de assistência social em uma política realmente federativa, por meio da cooperação 
efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.   
b) Todas as ações e serviços da assistência social devem estruturados apenas na escala dos municípios, pois é o 
território que oferece condições de instalação de serviços de baixa, média e alta complexidade. 
c) Atendimento da população a nível municipal, descartando-se o consórcio público como uma opção, pois além de 
otimizar recursos humanos e financeiros, desresponsabiliza o município pelo atendimento de sua demanda. 
d) Potencializar a capacidade gestora e reguladora dos governos estaduais na coordenação da gestão da política de 
assistência social no seu âmbito territorial, assim como na promoção do desenvolvimento regional, em parceria com os 
municípios de seu território, além de desreconhecer a autonomia destes. 
 
17 - Julgue as alternativas sobre o Plano de Assistência Social tendo como referência a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) e assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a 
execução da PNAS na perspectiva do SUAS.  
b) A elaboração do Plano é de responsabilidade do órgão gestor da política, que o submete à aprovação do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, reafirmando o princípio democrático e participativo. 
c) A estrutura do plano comporta, em especial, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes e prioridades deliberadas; 
as ações e estratégias correspondentes para sua implementação; as metas estabelecidas; os resultados e impactos 
esperados; os recursos materiais humanos e financeiros disponíveis e necessários; os mecanismos e fontes de 
financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; os indicadores de monitoramento e avaliação e o espaço 
temporal de execução. 
d) No âmbito dos municípios, do Distrito Federal e dos estados, quando respondendo pela gestão financeira dos 
municípios não-habilitados, esse Plano deverá se desdobrar anualmente em um Plano de Ação.  
 
18 - Sobre o Código de Ética de 1993 (Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993), julgue as afirmativas: 
I - É um dos princípios fundamentais do Código de Ética a garantia do pluralismo, através do respeito às 
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual.  
II - É dever do assistente social substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto pendurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 
III - São deveres do Assistente Social mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação 
de carga horária de subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem ao aprimoramento profissional, bem 
como de representação ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade 
todos. 
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IV - É vedado ao Assistente Social realizar crítica pública a colega e outros profissionais, entretanto, se fazê-lo 
que se posicione de maneira subjetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - Tendo como referência o Projeto Ético-Político do Serviço Social assinale C para a(s) afirmativa(s) CERTA 
e E para a(s) afirmativa(s) ERRADA:  
(   ) A construção deste projeto no marco do Serviço Social no Brasil – tem uma história que não é tão recente, 
iniciada na transição da década de 1970 à de 1980. Este período marca um momento importante no 
desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, vincado especialmente pelo enfrentamento e pela denúncia do 
conservadorismo profissional. É neste processo de recusa e crítica do conservadorismo que se encontram as 
raízes de um projeto profissional novo, precisamente as bases do que se está denominando projeto ético-político. 
(   ) É condição necessária para desenvolver e aprofundar o projeto ético-político: Condição política, que teve na 
luta pela reforma política e eleitoral seu principal rebatimento, onde as aspirações democráticas e populares 
foram incorporadas e intensificadas pelas novos e atuais profissionais do Serviço Social. 
(  ) Do ponto de vista profissional, o projeto implica o compromisso com a competência, cuja base é o 
aprimoramento profissional – preocupação com a (auto) formação permanente e uma constante postura 
investigativa. 
Assinale a alternativa CORRETA conforme seqüência de apresentação das afirmativas: 
a) C, C, C. 
b) E, E, E. 
c) C, E, C. 
d) E, C, E. 
 
20 - É um órgão público municipal de caráter permanente e autônomo, não jurisdicional que pode requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. O texto refere-
se ao equipamento social denominado de: 
a) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 
b) Centro de Atendimento Psicossocial. 
c) Conselho Tutelar. 
d) Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS. 
 
21 - A Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso estabelece princípios e diretrizes com o intuito de 
assegurar os direitos sociais do idoso, criar condições para promover sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade. Tendo por base a referida legislação assinale P para a(s) afirmativa(s) que correspondem 
aos Princípios e D para a(s) afirmativa(s) que correspondam as Diretrizes:  
(  ) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta 
política. 
(   ) Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, 
à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. 
(   ) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 
integração às demais gerações. 
(   ) A família, a sociedade e o estado têm 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. 
(   ) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os 
aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 
Assinale a alternativa CORRETA conforme seqüência das afirmativas: 
a) P, D, D, P, P.    c) D, P, P, D, D. 
b) P, D, D, P, D.    d) D, P, P, D, P. 
 
22 - Na implementação da Política Nacional do Idoso (Lei nº. 8.842/94), é de competência dos órgãos e entidades 
públicos na área de promoção e assistência social: 
a) Propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional. 
b) Destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares. 
c) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de 
cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 
d) Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o 
processo de envelhecimento. 
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23 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) julgue as afirmativas: 
I - Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
II - São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos. 
III - O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
IV - O regime de Liberdade Assistida constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93) assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os serviços de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 
b) A assistência social é regida por princípios, um deles, delega a primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de governo. 
c) Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. A concessão e o valor dos benefícios 
serão regulamentados pelo Órgão Gestor da Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante critérios e prazos definidos pelo Ministério Nacional responsável pela Assistência Social. 
d) A organização da assistência social tem como base três diretrizes, uma delas, refere-se a participação da população, 
por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
 
25 - Sobre análise de conjuntura assinale C para a(s) afirmativa(s) CERTA e E para a(s) afirmativa(s) 
ERRADA:  
(   ) Uma análise de conjuntura é um retrato dinâmico de uma realidade e não uma simples descrição de fatos 
ocorridos em um determinado local e período. Ela deve ir além das aparências e buscar a essência do real. 
(   ) Uma  análise de conjuntura é uma obra neutra, tomada independentemente  de um posicionamento político, 
já que a escolha das variáveis de análise  pressupõe uma escolha diante da realidade. 
(   ) O desafio de qualquer análise de conjuntura é compreender as inter-relações das partes que formam o todo, 
pois a totalidade é um conjunto de múltiplas determinações.  
(   ) A análise de conjuntura funciona como um mapa que nos permite “viajar” na realidade.  Existem  
mapas mais detalhados ou menos detalhados, assim como existem muitos  tipos de mapas: geográficos, 
rodoviários, ferroviários etc. Cada um é definido em função de um objetivo e tem a sua própria escala.  
(  ) A análise de conjuntura deve se limitar aos fatos empíricos, pois, o empirismo, ao supervalorizar os elementos 
da experiência imediata, fica à superfície das coisas e à margem da essencialidade dos fenômenos sociais. 
Assinale a alternativa CORRETA conforme seqüência das afirmativas: 
a) E, C, E, E, C. 
b) C, C, C, E, E. 
c) C, E, C, C, E. 
d) C, C, E, C, C. 
 
26 - Durante o período da ditadura militar (1964/1984) quando o país se encontrava sob as ordens da autocracia 
burguesa, se explicitou pela primeira vez, a intenção de ruptura do Serviço Social com o conservadorismo. O 
marco desse processo de ruptura, que pretendia romper com o “Serviço Social tradicional”, do ponto de vista 
teórico-metodológico, formativo e interventivo, ficou conhecido como: 
a) “Método de B.H”. 
b) Método Teresópolis. 
c) Método de Araxá. 
d) Método Positivista. 
 
27 - Marx em sua obra “O capital”, define o trabalho como sendo um “processo de que participa o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano com sua ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza” (MARX, 1996, p. 297).  Sobre a categoria Trabalho, pode-se afirmar que: 
I - O Trabalho é uma atividade fundante do ser social. É pelo trabalho que o homem satisfaz as suas 
necessidades transformando a natureza em produtos necessários à sua vida. Trata-se de um elemento 
constitutivo do ser social, que o distingue como tal e, portanto, que dispõe de uma centralidade na vida dos 
homens. 
II - O ser humano é o único ser que ao realizar o trabalho projeta antecipadamente em sua mente o resultado a 
ser obtido. Como resultado do processo de trabalho, o homem obtêm um resultado que já no início deste existiu 
na imaginação do trabalhador, e, portanto idealmente. 
III - O trabalho pode ser definido como toda atividade realizada pelo homem que transforma a natureza por 
meio de sua capacidade de criação. Neste intercâmbio entre - homem e natureza - o ser humano desenvolve sua 
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atividade produtiva, ou seja, se transforma, se auto produz e, ao se relacionar com outros homens, na realização 
da atividade, estabelece a base das relações sociais. 
IV - O homem ao projetar mentalmente seu trabalho cria os processos de trabalho, através dos quais o trabalho 
será realizado. Contudo, para que qualquer processo de trabalho seja construído, necessariamente ele deve ser 
constituído: a) pelo próprio trabalho - a atividade do sujeito; b) por matéria prima ou objeto sobre o qual se 
processa a transformação; e por c) meios e instrumentos que potenciam a ação do sujeito perante o objeto. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - A respeito do Estudo Social assinale a alternativa CORRETA: 
a) É um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de 
forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto de intervenção profissional, 
especialmente nos seus aspectos sócio-econômicos e culturais. 
b) Via de regra esse documento deve apresentar o objeto de estudo, os sujeitos envolvidos e finalidade à qual se destina, 
os procedimentos utilizados, um breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. 
c) É um documento específico elaborado por assistente social e se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de 
uma situação ou expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção desse profissional no seu cotidiano 
laborativo.  
d) Pode ser emitido enquanto parte final ou conclusão de um laudo, bem como enquanto resposta a consulta ou a 
determinação da autoridade judiciária a respeito de alguma questão constante em processo já acompanhado pelo 
profissional. 
 
29 - O trabalho em equipe é atualmente condição essencial para a intervenção profissional do assistente social. 
Analise as afirmativas que corresponda ao trabalho em equipe interdisciplinar. 
I - Está baseada na presença de várias áreas profissionais ou conhecimentos e habilidades num mesmo espaço de 
atuação.  
II - Implica estabelecer um plano de trabalho conjunto, explicitando-se as especialidades de cada área/atividade 
bem como os fluxos e os procedimentos institucionais.  
III - Está baseada na troca, no aprendizado mútuo do saber especializado para sustentação de ações que tenham 
centralidade no trabalho desenvolvido.  
IV - As diversas áreas do saber se complementam na abordagem de diferentes aspectos de um problema, 
reconhecendo as diferenças e as especificidades, sem eliminá-las. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e III estão corretas.  
b) Apenas II e IV estão corretas.  
c) Apenas I e IV estão corretas.  
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
30 - Sobre o Planejamento Social analise as afirmativas abaixo: 
I - O planejamento é um processo racional, que se organiza por operações complexas e interligadas: reflexão, 
decisão, ação e retomada de reflexão. 
II - O planejamento nega processos por aproximações, que não tem como centro de interesse a situação 
delimitada como objeto de intervenção.  
III - O planejamento não é um processo político. 
IV - O planejamento refere-se à seleção das atividades necessárias para atender questões determinadas e à 
otimização do seu inter-relacionamento, levando em conta os condicionantes impostos a cada caso, como também 
diz respeito, à decisão sobre os caminhos a serem percorridos pela ação e as providências necessárias a sua 
adoção, ao acompanhamento da execução, ao controle, a avaliação e a redefinição da ação. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e IV estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 




