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Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 1985. 
 

01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário. 
b) Ele agiu com muita descrição. 
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da 
inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie. 
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
 
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% no 
Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 6.076, em 
outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por dia, ou oito, 
a cada hora. Na capital, o número de ataques também registrou 
alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 tipos 
de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência, 
Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação dos dados. 
“Isso é muito importante para que o governo elabore ações de 
combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as ameaças, 
com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação ficam em 
terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, Jocileide 
Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 e 40 anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as mulheres 
se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não basta fazer 
o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a representação”, diz a 
delegada.  

Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se afirmar 
que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o abuso 

praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de diminuir 

a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra a 

mulher. 
 
 

Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas e 
a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber água 
é bom para curar dor de cabeça e manter a pele tonificada, 
prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso porque 
estudiosos constataram que um adulto saudável, de porte médio, 
tem uma perda diária de dois litros de líquidos. Para deduzir que 
repor essa medida era o ideal para a ingestão foi um pulo. Agora, 
uma nova pesquisa realizada por especialistas da Universidade 
da Pensilvânia, nos EUA, desmitifica os supostos poderes da 
água e defende que há poucas evidências de que o alto 
consumo do líquido traga benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a saúde 
em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem menos 

e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
 
06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar. 
c) banalizar - analisar - paralisar. 
d) realisar - analisar - paralizar. 
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07. Leia a tira e responda a questão:  

 
 Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz é 
possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por meios 
digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Leia o cartaz e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza. 
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços 

de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua." 

      d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 
incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 

 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 

INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 

 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns em 
determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas com 
mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, gestantes e 
portadores de algumas doenças crônicas debilitantes. 
  
 No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
a) sintomas.  
b) febre.  
c) subtipos.  
d) gripe. 
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14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas.  
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 

ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos os 
tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um filme do 
nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter tudo e a 
estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo seus tropeços 
aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema brasileiro ao 
gênero policial, que era bastante popular nos anos 1970, mas 
que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz e 
de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. Aliás, 
nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO AO 
BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose de 
suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo assim, é 
prazeroso ver a construção do enredo e dos personagens, 
alguns deles feitos para fazer o público rir, como o do irmão gay 
da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, mas 
algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a Ponte 
dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O fato de 
ser um filme de ficção também deu a liberdade para os roteiristas 
tomarem os fatos reais apenas como inspiração para o roteiro. 
Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a possibilidade 
de o crime ter relação com o PCC e de um dos assaltantes ter 
escondido milhões em um caminhão cegonha aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do ponto 
de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor do 
filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, fazendo 
de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem ordinário do 
gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que mal utilizado, 
de vez em quando traz momentos bons, como Tonico Pereira 
cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo Animal”, a canção dos 
Mamonas), enquanto o Tatu (Gero Camilo) usa as suas 
ferramentas para aumentar o túnel. Talvez quem ainda tenha 
escapado um pouco do caricato tenha sido Eriberto Leão, uma 
das pontas do triângulo amoroso entre Hermila Guedes e Milhem 
Cortaz. Quanto aos policiais vividos por Lima Duarte e Giulia 
Gam, eles não têm a mesma sorte em seus retratos. Entre prós e 
contras, o filme até que se sai bem para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, mas 

ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 
 
16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não 
se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 
a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. A pesquisa cientifica é uma atividade básica na ciência, e nós 
enquanto Assistentes Sociais a utilizamos no nosso cotidiano de 
trabalho, a ciência se resume a indagação e a construção da 
realidade, embora seja uma prática teórica, que vincula 
pensamento e ação, pois se inicia com um problema, com uma 
questão, articuladas a conhecimentos anteriores, demandando 
novos referenciais e novas estratégias de ação. Contudo o ciclo 
da pesquisa se divide em três fases distintas. Qual é a primeira 
delas? 
a) Trabalho de campo. 
b) Exploratória.  
c) Hipótese. 
d) Tratamento do material. 
 
18. A participação teórico- política do profissional do Serviço 
Social, no processo de reconstrução do Estado democrático de 
direito no país, pode-se afirmar que foi decisiva a partir: 
a) implantação do SUAS no país. 
b) do avanço do neoliberalismo. 
c) dissociação do nosso cotidiano profissional com a evolução 

teórico- científica. 
d) compreensão da profissão como mediadora dos direitos 

humanos e sociais. 
 
19. O cotidiano dos Assistentes Sociais defende dentro de seu 
campo de trabalho a competência de propor, negociar seus 
projetos junto à instituição, pois isto faz parte de seu trabalho e 
suas funções enquanto profissionais, portanto este profissional 
deve estar sempre preparado para o inesperado, utilizando de 
sua capacidade para conseguir implantar seus projetos de ação. 
Assim, a prática cotidiana requer do profissional Assistente 
Social: 
a) que desconsiderem as demandas indo de acordo com os 

objetivos da instituição. 
b) aprimoramento profissional, indo além das rotinas 

institucionais. 
c) que considere prioritário a estrutura institucional. 
d) a efetivação de uma política de cunho socialista e 

assistencialista. 
 
20. Responda V para verdadeiro e F para falso no que diz 
respeito a Plantão Social: 
I- Identificar necessidades sociais dos usuários, subjacentes 
àquelas demandas espontâneas. 
II- Local de reflexão e atuação para emancipação humana. 
III- Fundamenta-se na visão em que a sociedade vive em 
harmonia e é voltada o bem estar do individuo. 
IV- É uma prática dinâmica, com conhecimento teórico- 
metodológico. 
a) V, V, V, V. 
b) V, F, F, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, F, F, V. 
 
21. Considerando que o percurso teórico- metodológico no 
plantão social pode se concretizar através de duas correntes 
filosóficas, que são elas: 
a) emancipação e transformação. 
b) crítica e teórica. 
c) conservadora e teórica. 
d) crítica e conservadora. 
 
22. A formação profissional do aluno de Serviço Social inicia-se 
no curso e vai sendo construída no decorrer do exercício de sua 
prática profissional enquanto assistente social, adquirindo maior 
solidez, conforme o profissional vai se identificando como 
membro efetivo da categoria, apropriando-se do seu 
compromisso social e do significado sócio-histórico da profissão. 
A contemporaneidade exige cada vez mais profissionais 
qualificados, dotados de conhecimentos especializados e 
atualizados, flexibilidade intelectual no encaminhamento de 
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diferentes situações e a capacidade de... 
a) análise para decodificar a realidade social. 
b) desenvolvimento de uma prática acrítica. 
c) considerar prioritariamente a estrutura institucional. 
d) aceitação e acomodação. 
 
23. De acordo com Cirlene Oliveira (2004) “O Serviço Social, 
enquanto profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho 
deve responder, através do seu exercício profissional, às atuais 
demandas colocadas pelo mercado de trabalho e também...” 
a) orientar os usuários de acordo com as normas institucionais. 
b) demandar respostas institucionais para suas necessidades. 
c) requalificar o fazer profissional, reconhecendo e conquistando 

novas alternativas de ação. 
d) atuar de modo que enquadre as demandas dos usuários nos 

limites institucionais. 
 
24. O estágio é o momento de sua especialização concreta, o 
aluno deverá ter a oportunidade de realizar  a sua experiência 
prática, refletindo sobre ela, à luz de uma teoria pertinente. Nesta 
perspectiva, de acordo com Cirlene Oliveira (2004) as atividades 
atribuídas ao estagiário não podem ser “tarefas quaisquer”, e 
sim... 
a) onde o “saber” e o “fazer” são considerados elementos 

paralelos, autônomos e independentes – pólos distintos de 
um mesmo processo. 

b) aquelas que garantam a realização de um estágio significativo, 
em que o aluno possa, efetivamente, operacionalizar os 
conteúdos teóricos do curso em sua vivência prática. 

c) identificá-lo como o profissional da instituição-campo de 
estágio, ficando assim responsável pelo encaminhamento de 
atividades, compondo-se ao quadro funcional da instituição e, 
portanto, sendo subordinado às suas exigências. 

d) um processo polissêmico, apresentando assim várias 
terminologias: treinamento, aplicação de conhecimentos 
teóricos, atividades práticas, complementação de ensino, 
integração universidade-sociedade, entre outras 

 
25. Responda (V) verdadeiro e (F) de falso sobre Visita 
Domiciliar: 
I- O Assistente Social utiliza-se de três técnicas no ato da Visita 
Domiciliar.  
II- É um instrumento técnico de trabalho realizado junto ao 
individuo em seu próprio meio social ou familiar.  
III- É um instrumento de trabalho somente de assistente sociais, 
psicólogos e agentes de saúde. 
a) V, V, V. 
b) V, F, V. 
c) V, V, F. 
d) F, V, F. 
 
26. De acordo com Yolanda Guerra (2007) em seu artigo sobre 
“Instrumentalidade no Trabalho do Assistente social” a 
instrumentalidade no exercício profissional do assistente social é 
como uma propriedade ou um determinado modo de ser que a 
profissão adquire no interior das relações sociais, no confronto 
entre as condições objetivas e subjetivas do exercício 
profissional. Sendo uma determinada capacidade ou propriedade 
constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo 
sócio-histórico. O que também ocorre com a instrumentalidade 
com a qual os homens controlam a natureza e convertem os 
objetos naturais em meios para o alcance de suas finalidades, é 
que ela é transposta para as relações dos homens entre si, 
interferindo em nível da reprodução social, o exemplo mais 
desenvolvido de conversão dos homens em meios para a 
realização de fins de outros homens é convertida em 
instrumentalização das pessoas, que passa a ser condição de 
existência e permanência da própria ordem, via instituições e 
organizações sociais criadas com este objetivo. 
 
Contudo, responda o que é a instrumentalização das pessoas de 
acordo com Guerra (2007): 

a) é o processo pelo qual a ordem burguesa, por meio de um 
conjunto de inversões, transforma os homens de sujeitos em 
objetos, meios e instrumentos a serviço da valorização do 
capital. 

b) é o processo pelo qual as pessoas se utilizam de técnicas 
pessoais para sua sobrevivência em sociedade. 

c) é o processo pelo qual os indivíduos são responsáveis por si 
mesmos, sem depender de nada do Estado. 

d) é o processo que as empresas utilizam para contratação do 
quadro de funcionários. 

 
27. O profissional Assistente Social que investiga, conhece a 
realidade do usuário, surgem novas indagações, impulsionando 
na busca de novos conhecimentos, utilizando de informações 
teóricas já produzidas e construindo novas possibilidades, este 
profissional está utilizando do seguinte procedimento: 
a) pesquisa, indagação, reflexão, ação. 
b) culpabilização, acomodação, técnicas institucionais. 
c) pesquisa, culpabilização e técnicas institucionais. 
d) indagação, técnicas institucionais e ação. 
 
28. “A contra-reforma do Estado brasileiro concretiza-se em 
alguns aspectos; na perda da soberania, com aprofundamento 
da heteronomia e da vulnerabilidade externa; no reforço 
deliberado da incapacidade do Estado para impulsionar uma 
política econômica que tenha em perspectiva a retomada do 
emprego e do crescimento, em função da destruição dos seus 
mecanismos de intervenção neste sentido, o que implica uma 
profunda desestruturação produtiva e no desemprego...” este 
trecho se refere à contra-reforma do Estado brasileiro, surgindo 
assim à flexibilização das relações de trabalho. Sendo assim, as 
proposições mais recentes de “flexibilização das relações de 
trabalho” elas: 
a) encontram fortes resistências nos meios empresariais. 
b) são próprias do modelo fordista. 
c) chocam-se com o processo dos modelos da globalização 

neoliberal. 
d) colidem com direitos sociais conquistados historicamente. 
 
29. O tripé da Seguridade Social envolve alem das políticas 
sociais de assistência social, as de: 
a) Educação e saúde. 
b) Previdência social e saúde. 
c) Previdência social e educação. 
d) Saúde e cultura. 
 
30. O constante aprimoramento intelectual do Assistente Social, 
garante antes de tudo a fundamentação teórico- pratica. Portanto 
este profissional se relaciona com o usuário de forma 
investigativa, permitindo identificar necessidades mais concretas. 
Portanto para o conhecimento de tais demandas e necessidades 
podemos utilizar os seguintes instrumentos técnicos: 
a) saber institucional, dinâmicas de grupo e entrevista. 
b) visitas domiciliares, trabalho comunitário, relatório social. 
c) entrevista social, visita domiciliar, parecer social. 
d) saber institucional, trabalho comunitário e ação social. 
 
31. O trabalho do assistente social e seus determinantes surge 
da construção e reconstrução do objeto de trabalho, socializando 
informações e direitos sociais para os cidadãos indo sempre de 
acordo com o código de ética profissional. Assim, qual é o objeto 
de trabalho do Assistente social? 
a) Concretização dos direitos sociais. 
b) Questão social e suas manifestações. 
c) Projetos Sociais. 
d) Visita domiciliar. 
 
32. O atual Código de Ética Profissional do Serviço Social 
configura um contexto de democratização da profissão bem 
como explicita uma ruptura crítica com: 
a) conservadorismo. 
b) marxismo. 
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c) funcionalismo. 
d) movimentos sociais. 
 
33. A chamada cidadania ampliada busca implementar um 
projeto de transformação social, ampliando os espaços políticos 
para movimentos sociais, comunitários, incorporando os 
diferentes sujeitos sociais, a novos direitos. Nesta perspectiva 
entende- se que: 
a) as práticas de participação social podem apresentar 

problemas para o processo educativo da sociedade. 
b) os indivíduos tornem-se alienados dos problemas sociais, 

valorizando os seus interesses individuais. 
c) não se pode desprezar os espaços políticos 

institucionalizados, as instituições, pois o processo 
desenvolve e estimula o cidadão a participar cada vez mais.  

d) a compreensão dos conceitos de cidadania, participação 
social, não é necessária para se obter qualidade na 
intervenção social cotidiana. 

 
34. A ruptura com o Serviço Social tradicional trouxe outro 
proposta de trabalho com grupos, tendo outros significados. 
Neste sentido, responda: 
a) o trabalho com grupos deve se respaldar nas proposições 

criadas pela psicologia social e pela psicanálise sob a 
vertente de pensamento funcionalista. 

b) o trabalho com grupos deve ser compreendido estritamente 
como instrumento de intervenção, utilizados em diferentes 
espaços sócio-ocupacionais. 

c) o comprometimento do profissional assistente social na 
formulação de projetos societários conduz o mesmo a uma 
negação do trabalho com grupos operativos. 

d) a qualificação deste trabalho com grupos depende da 
elaboração de conteúdos técnico-operativos que auxiliem na 
apreensão das práticas grupais e da dialética dos grupos. 

 
35. Quando um profissional Assistente Social desenvolve 
projetos comunitários ele engloba práticas de: 
a) educação popular, desenvolvimento social, assistência social 

e veiculação de informações. 
b) mobilização social, acolhimento psicoterapêutico, atividades 

de ensino e pesquisa. 
c) assistência social, seleção socioeconômicas, aconselhamento 

individual. 
d) encaminhamento do usuário a programas sociais específicos, 

relações interpessoais. 
 
36. Nos anos 60, a profissão questionou seus referenciais e, 
assumindo as inquietações e insatisfações daquela conjuntura 
histórica, iniciou em toda a America Latina um amplo movimento 
de renovação em diferentes níveis: teóricos, metodológicos, 
técnico- operativos e políticos. Esse movimento impôs aos 
Assistentes Sociais a necessidade de construírem um novo 
projeto profissional comprometido com as demandas e interesses 
da população usuária. Neste sentido, que marco foi este: 
a) rompimento com técnicas de Caso, Grupo e Comunidade. 
b) rompimento com a igreja católica, abolindo as Damas de 

caridade. 
c) rompimento conservador com o Movimento de 

Reconceituação. 
d) rompimento fenomenológico e marxista. 
 
37. O que são as Diretrizes Curriculares dentro da formação 
profissional do Serviço Social? 
a) são os princípios que implicam na capacitação teórico- 

metodológica ético- política e técnico- operativa. 
b) é o processo de trabalho do Serviço Social determinado pelos 

cursos de graduação. 
c) são os princípios educacionais baseados na Assistência 

Social. 
d) são os métodos determinados aos cursos de graduação para 

a formação de todos os profissionais da área da saúde. 
 

38. O profissional do Serviço Social quando desenvolve suas 
competências profissionais no planejamento social em 
instituições sociais, na formulação, desenvolvimento e avaliação 
e políticas publicas junto a grupos sociais e organização, este 
profissional, no entanto, trabalha com: 
a) Assistência social. 
b) Gestão. 
c) Assessoria e consultorias. 
d) Informatização e autogestão. 
 
39. Os CREAS trabalham no atendimento da proteção: 
a) social básica. 
b) social média. 
c) social de média complexidade. 
d) social de alta complexidade. 
 
40. As ILPI’s (Instituição de longa permanência para idosos) se 
enquadram em que proteção social dentro do SUAS, e quantos 
da tabela de equipe mínima, deverão ter nível superior? 
a) proteção social de media complexidade, com no mínimo três a 

quatro pessoas de nível superior. 
b) proteção social de média, com obrigatoriedade de quatro 

pessoas de nível superior. 
c) proteção social de alta complexidade, com no mínimo três a 

quatro pessoas de nível superior. 
d) proteção social de alta complexidade, com obrigatoriedade de 

quatro pessoas de nível superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




