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01. “De acordo com o credo liberal de Hayek, a noção de liberalismo como a supremacia do indivíduo sobre o 
Estado entende-se o liberalismo como um conjunto de princípios capazes de inspirações no sentido de 
mudança social. Esses princípios privilegiam o indivíduo e não o Estado, e defendem a primazia da 
associação autônoma e voluntária dos cidadãos sobre as formas de organização impostas pelo Estado. 
Entre esses princípios está o direito à liberdade, definida como o fundamento do Estado de Direito que 
deve garantir, fundamentalmente, a primazia da liberdade econômica sobre as exigências legais e 
administrativas discriminatórias, ou seja, regulamentação e interferência estatais, sobretudo na esfera das 
relações de trabalho; o reconhecimento da propriedade privada como condição para a liberdade econômica 
e política; e, fundamentalmente, a supremacia do mercado para dirimir as diferenças e premiar os 
vitoriosos com o lucro”. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo. 

 I. O desafio para os neoliberais atualmente seria a superação dos princípios que ainda estão 
impregnados da mentalidade daqueles que se opõem à modernização das relações trabalhistas e à 
implantação de um modelo não-intervencionista, baseado na ordem de mercado e na liberdade de 
negociação entre as partes. 

 II. Segundo os representantes da Escola Austríaca de Economia, especialmente Friedrich Hayek, a crise 
econômica do início do século XX era consequência do excessivo poder do movimento operário, uma 
vez que as reivindicações dos sindicatos por aumento salarial e de gastos sociais teriam comprometido 
a acumulação capitalista. 

 III. O receituário liberal em sua extensão baseia-se: na desregulamentação, no desemprego, na repressão 
sindical, na redistribuição de renda em favor dos ricos e na privatização dos bens públicos. 

 Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
 a) Apenas a II 
 b) Apenas a III 
 c) Apenas I e III 
 d) Todas 
 e) Nenhuma 
 

02. A narrativa neoliberal – produção de idéias, imagens, valores – descreve e pretende explicar os supostos 
despautérios do mundo social “regulado politicamente”. Para a reforma dos serviços públicos, como se 
sabe, aponta a supremacia do mercado como mecanismo alocador de recursos (eficiência) e também 
como gerador de justiça, igualdade, liberdade. Uma dessas narrativas – talvez uma das mais bem-
sucedidas, no sentido de operar como instrumento de coesão social e imposição das idéias dominantes – é 
aquela que explica os problemas derivados das políticas sociais ou do Estado de Bem-Estar Social. 
Concorrem nesse sentido as seguintes ideias, imagens e valores em defesa da implementação do Estado 
neoliberal, ao se propor constantemente reformas nas políticas de seguridade social: 

 I. os custos crescentes (e tendencialmente insuportáveis) das políticas sociais e seu impacto sobre os 
fundos públicos (inflação, endividamento); 

 II. os efeitos deletérios dessas políticas de seguridade social sobre valores, comportamentos de 
indivíduos, grupos sociais e empresas. Ao invés de indivíduos independentes, empreendedores, 
autoconfiantes, teríamos dependentes químicos do “welfare-state”; 

 III. os resultados desastrosos, sobre o processo decisório e sobre as instituições democráticas, da 
maquinaria política exigida pela implementação desses programas da política pública de seguridade 
social, tais como as diferentes manifestações da democracia representativa por meio da política de 
controle social. 

 Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
 a) Apenas I e II 
 b) Apenas II e III 
 c) Apenas I e III 
 d) Nenhuma 
 e) Todas  
 

03. Em relação à Defesa Social e Institucional na política Nacional de Assistência Social,  a proteção básica e a 
especial devem ser organizadas de forma a garantir aos seus usuários  o acesso ao conhecimento dos 
direitos socioassistenciais e sua defesa. Qual NÃO é direito socioassistencial a ser assegurado na 
operação do SUAS a seus usuários? 

 a) Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos vexatórios e coercitivos. 
 b) Direito do usuário à oferta qualificada de serviço, quando de sua existência pelo Estado. 
 c) Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviço com reduzida espera e de acordo com a 

necessidade. 
 d) Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de barreiras 

culturais, de leitura, de limitações físicas. 
 e) Direito do usuário ao protagonismo e manifestação de seus interesses. 
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04. A lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, cria o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. 
Diante desta lei, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem por diretrizes: 

 I. promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações  exclusivamente governamentais; 
 II. descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo; 
 III. monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas 

para a área nas diferentes esferas de governo; 
 IV. conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações 

que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população; 
 V. articulação entre orçamento e gestão; 
 VI. estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos. 
  
 Estão INCORRETAS quais diretrizes? 
 a) Apenas I, II, III e IV 
 b) Apenas II, III, V e VI 
 c) Apenas II, III, IV e V 
 d) Apenas II, III, IV e VI 
 e) Todas 
 

05. O Plano Decenal, para a construção de políticas para atendimento ao segmento criança e adolescente, tem 
um enorme potencial de contribuição, em geral, ao processo do planejamento público brasileiro e pode se 
constituir num marco histórico também no que diz respeito ao possível impacto na implementação do ECA.  
Entre os avanços na sua elaboração e execução, estão presentes: 

 I. a incorporação das diretrizes e dos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário no 
âmbito das Nações Unidas, notadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança, os Protocolos 
Opcionais, os Objetivos e Metas do Milênio e sua tradução no documento “Um Mundo para as 
Crianças”; 

 II. a ampliação do foco da “proteção especial” para uma política de Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, com a reiteração de seu caráter transversal; 

 III. a passagem de uma experiência de elaboração de planos temáticos (erradicação do trabalho infantil, 
enfrentamento da violência sexual, sistema  socioeducativo, e convivência familiar e comunitária,) para 
elaboração de uma política nacional e de um plano decenal voltados para os chamados “grupos 
vulneráveis”; 

 IV. a superação de planos governamentais com duração temporal circunscrita a, no  máximo, uma gestão, 
em favor de um planejamento de médio prazo, ou seja, de uma política de governo para uma política de 
Estado; 

 V. o fortalecimento dos conselhos de direitos, ao fomentar a formulação de planos para as respectivas  
unidades federadas de sua abrangência e, assim,   concretizar seu papel formulador de políticas, 
atribuição que poucos conselhos vêm de fato assumindo. 

  
 Estão INCORRETAS quais afirmativas? 
 a) Apenas I, II e IV 
 b) Apenas I, II e III 
 c) Apenas I, II e V 
 d) Apenas II, IV e V 
 e) Todas 
 

06. Martinelli chama a atenção para a divisão e fragmentação de saberes que, muitas vezes, permeiam a 
atuação dos diferentes profissionais e que levam à fragilização de suas intervenções: "Todos somos 
trabalhadores, lutamos por causas comuns e das diferenças de nossas profissões é que devem brotar as 
possibilidades" (Martinelli, 1998). A autora se refere a qual tipo de conhecimento? 

 I. Saberes populares 
 II. Conhecimento científico 
 III. Interdisciplinariedade 
 IV. Multidisciplinariedade 
 V. Senso comum 
 Estão corretas apenas as afirmativas: 
 a) I e V 
 b) II e III 
 c) III e IV 
 d) IV e V 
 e) II e V 
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07. O assistente social, em sua intervenção profissional cotidiana, lida com os mais diferentes modos de vida e 
de sobrevivência da população usuária de seus serviços. Estes modos de vida e de sobrevivência são 
produzidos e reproduzidos por aquilo que Iamamoto chama de relações sociais da sociedade capitalista 
que têm, em sua base de sustentação, quais categorias concretas? 

 a) Questão social, luta de classes e capitalismo. 
 b) Exclusão social, marginalidade e questão social. 
 c) Capitalismo, exclusão social e marginalidade. 
 d) Luta de classes, exclusão social e capitalismo. 
 e) Questão social, exclusão social e luta de classes. 
 

08. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades públicos, na 
área de promoção e assistência social quais afirmativas? 

 I. Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não-
governamentais. 

 II. 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. 

 III. Promover simpósios, seminários e encontros específicos. 
 IV. Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 

situação social do idoso. 
 V. Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso. 
 VI. Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de 

Saúde. 
 Qual(is) afirmativas estão INCORRETAS? 
 a) Apenas I, II e III 
 b) Apenas I, III e IV 
 c) Apenas II, III e IV 
 d) Apenas III, IV e V 
 e) Apenas III, IV e VI 
 

09. Entre as atribuições privativas do Assistente Social, previstas na Lei n. 8.662, qual das alternativas a seguir 
está correta? 

 a) Assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, em matéria de Serviço Social. 

 b) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 

 c) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
 d) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais. 
 e) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 

fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
 

10. "O território vem sendo um elemento importante abordado em diversas experiências, não apenas sob o 
ponto de vista do Estado, mas também da sociedade. Esta perspectiva fomenta também o debate sobre a 
inclusão social, a cidadania, a democratização das informações e a participação dos cidadãos na vida da 
cidade. Pois o território, para além da dimensão física, implica as relações construídas pelos homens que 
nele vivem" (Dirce Koga, 2002). A preocupação com o território pode ser observada nas diretrizes da 
política de: 

 a) Saúde 
 b) Previdência Social 
 c) Assistência Social 
 d) Educação 
 e) Cultura 
 

11. Segundo Yazbek, “Na divisão social e técnica do trabalho coletivo, o assistente social vem sendo 
demandado como gestor e executor de Políticas Sociais no âmbito de organizações públicas e privadas, 
operando sob diversas perspectivas: da gestão social à prestação de serviços e à ação sócio educativa (e 
política/ideológica).” Diante dessa afirmativa, assinale a alternativa correta. 

 a) O planejamento do trabalho profissional se configura em uma ação exclusiva para a gestão pública. 
 b) O trabalho do assistente social tem uma dimensão política e ideológica. 
 c) As alterações no mundo do trabalho mantiveram os mesmos requisitos profissionais para o assistente 

social. 
 d) O Serviço Social mantém seu caráter de executor terminal de políticas públicas. 
 e) As condições de trabalho determinam as orientações profissionais e éticas dos assistentes sociais. 
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12. Um segmento que tem ganhado destaque junto às ações profissionais dos assistentes sociais é o IDOSO. 
Para tanto, cabe ao assistente social, pela sua formação crítica, ter qual fundamento sobre este segmento? 

 a) Os Idosos são pessoas especiais que merecem todo atendimento às suas necessidades. 
 b) O segmento idoso tem crescido desde a Revolução Industrial, para tanto necessita de atendimento 

público e privado. 
 c) O trabalho com a população de idosos requer dos assistentes sociais uma postura mais maleável, pela 

fragilidade que este segmento apresenta 
 d) A velhice, como expressão da “questão social”, por intermédio de movimentos sociais que fazem 

pressão social, trazendo para a luz da esfera pública a problemática social da velhice. 
 e) Para a população idosa no Brasil, as políticas devem se preocupar com as questões da cultura e saúde. 
 

13. Dentre os fatores que impedem a participação popular e o controle social, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 a) Clientelismo Político. 
 b) O trabalho social em rede. 
 c) Assistencialismo ou Paternalismo. 
 d) Dificuldades para acessar as informações públicas. 
 e) A falta de cultura participativa e fiscalizatória. 
 

14. Na década de 1970, as Organizações Não Governamentais (ONGs) associavam-se aos movimentos 
sociais, a partir de 1990, as ONGs estão submetidas a uma outra lógica. Assinale a alternativa que está 
INCORRETA a respeito das ONGs. 

 a) Priorizam trabalhos em “parceria” com o Estado e/ou empresas; proclamam-se “cidadãs”, exaltam o fato 
de atuarem sem fins lucrativos. 

 b) Desenvolvem um perfil de “filantropia empresarial”; mantêm relações estreitas com agências 
financiadoras ligadas  ao grande capital. 

 c) Desenvolvem trabalhos no campo dos direitos sociais, os quais deveriam ser realizados pelo Estado. 
 d) São exclusivamente financiadas pela iniciativa privada. 
 e) As ONGs, que se imaginam no campo progressista, acreditam na possibilidade de conciliar pragmatismo 

com conscientização e, por isso, se diferenciariam daquelas que colaboram com as políticas neoliberais. 
 

15. Em relação a Política Nacional  para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 35, 
analise as afirmativas abaixo quanto às modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de 
deficiência. 

 I. Colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais. 

 II. Colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização. 

 III. Promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, 
mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 
emancipação econômica e pessoal. 

 IV. A não inserção no trabalho: pessoa portadora de deficiência deve receber renda vitalícia do Estado. 
 V. A avaliação de acordo com sua necessidade. 
 Quais afirmativas estão corretas? 
 a) Apenas I, II e III 
 b) Apenas I, III e IV 
 c) Apenas II, III e V 
 d) Apenas III, IV e V 
 e) Todas 
 

16. A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui. É uma instituição pública que tem como 
objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é 
utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho. 
Analise as situações em que ocorre esta perda. 

 I. Aposentadoria compulsória ou voluntária. 
 II. Doença ou invalidez. 
 III. Idade avançada, morte e desemprego involuntário. 
 IV. Maternidade e Reclusão. 
 Estão corretas quais afirmativas? 
 a) Apenas I e III 
 b) Apenas II e IV 
 c) Apenas I, II e III 
 d) Apenas II, III e IV 
 e) Todas 
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17. Nos dias atuais, o planejamento tem sido um importante instrumento da gestão social. Esta relevância 
atribuída ao planejamento se opera devido a que? 

 I. Reduzir ou eliminar a incerteza e o risco, fatores especialmente importantes no plano organizacional, 
sendo que as pessoas têm melhor desempenho quando sabem o que se espera da instituição. 

 II. Ampliar a eficiência e a eficácia na medida em que ficam estabelecidos objetivos e metas bem 
definidos. 

 III. Obter um melhor rendimento dos objetivos. 
 IV. Prever as bases para o monitoramento e avaliação. 
  
 Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? 
 a) Todas 
 b) Apenas II, III e IV 
 c) Apenas I, III e IV 
 d) Apenas I, II e IV 
 e) Nenhuma 
 

18. Atualmente, a gestão das políticas públicas tem se pautado fundamentalmente no conceito de 
planejamento estratégico. Esta forma de planejamento caracteriza a eficiência como sendo o meio de fazer 
certo um processo e com boa qualidade, em curto prazo, com o menor número de erros. Indica ainda a 
competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. Logo, ser eficiente 
significa fazer melhor uso dos recursos disponíveis em uma organização. Que recursos são esses? 

   
 a) Financeiros, especiais e políticos. 
 b) Materiais, financeiros e de terceiros. 
 c) Humanos, individuais e de terceiros. 
 d) Financeiros, materiais e humanos. 
 e) Governamentais, políticos e financeiros. 
 

19. No planejamento, a escolha e uso de uma metodologia que permita realizar mais rapidamente um 
determinado objetivo é uma questão de: 

   
 a) qualidade; 
 b) eficácia; 
 c) efetividade; 
 d) eficiência; 
 e) produtividade. 
 

20. O Estado do Bem-Estar Social, também amplamente difundido teoricamente como Welfare State, tem 
como principais características: 

   
 a) o "enxugamento" da máquina administrativa, a busca de estabilidade fiscal e a transparência nos gastos 

públicos; 
 b) o denominado "Estado mínimo", com atuação apenas na preservação da propriedade e da segurança; 
 c) a função de fomento da iniciativa privada nas áreas de interesse social, em substituição à atuação direta 

do estado; 
 d) a intervenção direta no domínio econômico, com vistas à produção de bens e serviços à população; 
 e) a intervenção direta apenas em setores essenciais, como saúde e educação, e fomento à iniciativa 

privada para atuação em atividades próprias de mercado. 
 

21. Norberto Bobbio, em seu Dicionário de Política, aponta o conceito marxista de sociedade civil como sendo 
o mais utilizado na linguagem política atual. Pautando-se nos pressupostos do pensamento marxista, 
assinale a alternativa INCORRETA sobre a sociedade civil. 

   
 a) O sistema político é chamado a responder às reivindicações das representações da sociedade civil. 
 b) O conceito de sociedade civil, em Marx, tem seu constructo teórico-metodológico fundamentado no 

pensamento de Kant e de Hegel, em claro posicionamento crítico ao Estado liberal de John Locke. 
 c) A sociedade civil e a sociedade natural dos contratualistas são similares, pois a relação entre os 

indivíduos tem seu vínculo no interesse privado e na necessidade natural inconsciente. 
 d) A sociedade civil é representada como o campo das várias formas de mobilização, de associações e de 

organização de forças sociais que impelem à conquista do poder político. 
 e) A sociedade civil é representada como o terreno dos conflitos econômicos, sociais, ideológicos e 

religiosos que o Estado tem a seu cargo resolver, intervindo como mediador ou suprimindo-os. 
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22. A Constituição Federal de 1988 da República Federativa do Brasil estabelece quatro (04) objetivos 

fundamentais. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 b) Garantir o desenvolvimento nacional. 
 c) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 
 d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
 e) Repudiar o terrorismo e o racismo. 
 

23. De acordo com a resolução CFESS n.º 273/93 de 13 março 93, que instituiu o Código de Ética profissional 
dos assistentes sociais, constituem direitos do assistente social, segundo o art. 7. das relações com as 
instituições empregadoras e outras: 

 I. dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a 
qualidade do exercício profissional; 

 II. ter livre acesso à população usuária; 
 III. ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam 

necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais; 
 IV. integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se 

refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas 
institucionais; 

 V. participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria que 
tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do 
exercício profissional. 

  
 Qual(is) afirmativas estão INCORRETAS? 
 a) Apenas I, II e III.  
 b) Apenas I, II e IV. 
 c) Apenas II, III e IV. 
 d) Apenas III, IV e V. 
 e) Nenhuma. 

 
24. A introdução do Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, estabelece que a ética deve ter 

como suporte uma ontologia do ser social: os valores são determinações da prática social, resultantes da 
atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser social se 
constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, 
consciente; é por esta socialização que ele se põe como ser capaz de liberdade. Considerando-se os 
princípios fundamentais deste Código de Ética Profissional, avalie as afirmativas a seguir. 

 I. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
 II. Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções. 
 III. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, 

na perspectiva da competência profissional. 
 IV. Garantia do livre exercício das atividades inerentes à profissão de assistente social. 
 V. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 

expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. 
  
 Qual(is) afirmativas estão corretas? 
 a) Todas. 
 b) Apenas I, II e III. 
 c) Apenas I, III e V. 
 d) Apenas I, IV e V. 
 e) Apenas II, III, IV e V. 
 

25. Iamamoto aponta que “verifica-se, pois, uma tensão entre o trabalho controlado e submetido ao poder do 
empregador, as demandas dos sujeitos de direitos e a relativa autonomia do profissional para perfilar seu 
trabalho” (Serviço Social em tempos de capital  fetiche). A autora, nesta afirmação, refere-se a que? 

 a) À condições do trabalho alienado do assistente social. 
 b) À tensão entre projeto profissional e condições de trabalho do assistente social. 
 c) À luta de classes colocadas como demandas ao assistente social. 
 d) Ao código de ética profissional dos assistentes sociais. 
 e) À lei que regulamenta a profissão de assistente social. 
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26. O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo. Isso quer dizer que, na sua prática profissional, os 
assistentes sociais não se limitam a conhecer as necessidades dos demandantes de seus serviços, mas 
também agem para enfrentá-las, através dos seguintes meios: estratégias (adoção de procedimentos para 
se alcançar um fim); procedimentos (sucessão de atos e operações); instrumentos (recursos auxiliares das 
técnicas) e técnicas operativas (maneira especializada de agir). A utilização desses meios busca permitir: 

 a) à instituição em que o assistente social trabalha, equipar-se para melhor oferecer condições de 
atendimento às necessidades de seus usuários; 

 b) ao assistente social, conceber e fornecer soluções técnicas às necessidades apresentadas pelos 
demandantes de seus serviços; 

 c) ao assistente social e aos demandantes de seus serviços, identificar e decidir sobre as respostas 
práticas para suas necessidades; 

 d) aos demandantes dos serviços do assistente social, descobrir e providenciar respostas práticas para 
suas necessidades; 

 e) aos usuários das instituições em que o assistente social trabalha, identificar melhor e demandar 
respostas institucionais para as suas necessidades. 

 
 

27. Sobre a interlocução do Serviço Social brasileiro com a tradição teórica cuja origem se encontra nos textos 
de Karl Marx, assinale a alternativa correta. 

 a) Consolidou-se na produção teórica divulgada nacionalmente a partir da década de 1980, período de 
efervescência política e social. 

 b) Ocorreu com o surgimento das primeiras escolas superiores para a formação de profissionais 
assistentes sociais. 

 c) Foi estimulada pela influência que os cientistas sociais funcionalistas exerceram sobre os assistentes 
sociais na década de 1965 a 1975. 

 d) Não se desenvolveu durante os vinte anos (1964-1984) em que o país esteve submetido a um regime 
ditatorial, devido à repressão política. 

 e) Está vinculada ao fortalecimento das tendências profissionais de características pós-modernas. 
 
 

28. Dentre suas atribuições, o Assistente Social enfrenta o desafio de elaborar planos, programas e projetos 
para a área social. Analise os seguintes conceitos. 

 I. PLANO: Maior nível de abrangência do planejamento social. 
 II. PROGRAMA: Menor nível de abrangência que o Plano, setorialização do planejamento social e menor 

detalhamento que o projeto. 
 III. PROJETO: Menor abrangência que o Plano e o Programa, e maior detalhamento de ações de 

execução das políticas sociais. 
 Está(ão) correto(s) que conceito(s)? 
 a) Apenas o I. 
 b) Apenas o II. 
 c) Apenas o III. 
 d) Apenas I e II. 
 e) Todos. 
 
 

29. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Para a proteção social de assistência social, o princípio da matricialidade sociofamiliar tem como um de 

seus significados a família como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade 
e protagonismo social. 

 b) Entre os objetivos da Lei 8.080/90 está a formulação da Política Nacional de assistência social à criança, 
ao idoso, à mulher gestante e aos portadores de necessidades especiais. 

 c) A Lei 10.741 – Estatuto do Idoso, no capítulo IV – Do direito à saúde, estabelece que a prevenção e a 
manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive 
para idosos abrigados por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

 d) Os princípios e diretrizes fundantes da Lei 8.080/90 determinam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis. 

 e) De acordo com a Lei nº 8742/93, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas. 
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30. Atualmente tem-se valorizado o papel pedagógico que o assistente social, supervisor de campo, tem na 
formação de futuros assistentes sociais empenhados na defesa de direitos. Esta defesa se traduz com qual 
compromisso profissional? 

 a) A garantia da educação para a cidadania. 
 b) A elevação da auto-estima dos estagiários na perspectiva de defesa do individualismo. 
 c) O desenvolvimento solidário do país e a preservação da ordem e do bem comum. 
 d) O respeito à dignidade da pessoa humana de forma abstrata. 
 e) O posicionamento em favor da equidade e da justiça social. 
 

31. O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) requer, no campo da gestão, uma atividade permanente de 
monitoramento e avaliação. O assistente social, também no exercício da gestão, deve garantir os princípios 
fundamentais do seu Código de Ética − dentre os quais está o compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. 

 I. Garantia da atuação de equipes interdisciplinares nos espaços profissionais. 
 II. Informações orçamentárias socializadas entre gestores, técnicos e usuários. 
 III. Elaboração de relatórios sistemáticos de avaliação dos serviços, programas e projetos sociais. 
 IV. Construção de indicadores capazes de expressar as desigualdades de classes. 
 V. Articulação da rede socioassistencial, ampliando a cobertura dos serviços. 
 Estão corretas quais afirmativas? 
 a) Todas 
 b) Apenas I, II e IV 
 c) Apenas I, II e III 
 d) Apenas III e V 
 e) Apenas II e V 
 

32. Sobre a Ética Tradicional do Serviço Social, avalie as afirmativas a seguir. 
 I. A chamada Ética Tradicional do Serviço Social foi constituída somente pelos códigos de ética da 

profissão de 1947 e 1965, nos quais o conservadorismo e a influência neotomista eram muito fortes. 
 II. O Código de Ética de 1947 foi chamado também de “O código de ética tradicional”. 
 III. A ética tradicional do serviço social foi caracterizada nos códigos de 1947, 1965 e 1975, sendo rompida 

apenas com o código de 1986. 
 IV. O Código de ética de 1975 não pode ser considerado como parte da ética tradicional, visto que, nesse 

período, o serviço social já contava com importantes correntes filosóficas, como a fenomenologia, que 
rompiam com o tradicionalismo do neotomismo/funcionalismo/positivismo. 

 Estão INCORRETAS quais afirmativas? 
 a) Apenas I, II e III 
 b) Apenas I, II e IV 
 c) Apenas I, III e IV 
 d) Apenas III e IV 
 e) Todas 
 

33. A participação dos usuários nos Conselhos de Política Pública tem sido um desafio para a sociedade 
brasileira, pois os mesmos tornaram-se não somente espaços de disputa de projetos societários, mas 
também de interesses particulares. Com base nessa afirmação e considerando o Código de Ética 
Profissional vigente, o que cabe aos Assistentes Sociais em relação a participação nestes  conselhos? 

 a) Criar normas e manuais de conduta que ensinem os usuários a serem conselheiros. 
 b) Representar, sistematicamente, os usuários nos seus Conselhos. 
 c) Substituir, em algumas circunstâncias, os usuários nos Conselhos. 
 d) Fortalecer  as  representações das  instituições que atendem aos usuários. 
 e) Contribuir para a ampliação do conhecimento dos usuários, para fomentar a participação com vistas a 

garantir direitos. 
 

34. Entendemos por instrumentalidade a concepção desenvolvida por Guerra (2000) que, a partir de uma 
leitura lukacsiana da obra de Marx, constrói o debate sobre a instrumentalidade do Serviço Social, 
compreendendo-a em três níveis: “no que diz respeito à sua funcionalidade ao projeto reformista da 
burguesia; no que se refere à sua peculiaridade operatória (aspecto instrumental-operativo); e como uma 
mediação que permite a passagem das análises universais às singularidades da intervenção profissional.” 
Nestes termos, alguns instrumentos se constituem como atribuição privativa do Assistente Social, segundo 
a Lei que Regulamenta a profissão. Assinale a alternativa correta. 

 a) Entrevista, visita domiciliar, laudo social e parecer social. 
 b) Laudo social, perícia social, parecer social e relatório social. 
 c) Visita domiciliar, estudo social, laudo social e parecer social. 
 d) Estudo social, laudo social, perícia social e parecer social. 
 e) Entrevista, visita domiciliar e estudo social. 
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35. O planejamento estratégico pode constituir-se em um instrumento para tornar mais democrática a gestão 
no âmbito das políticas sociais. Quanto a esse tipo de planejamento, assinale a alternativa correta. 

 a) Um tipo de planejamento normativo, em que as propostas vão sendo construídas com os sujeitos 
envolvidos, de acordo com a realidade em que estão inseridos. 

 b) Pressupõe comportamentos previsíveis e estáveis dos atores envolvidos, sem considerar a realidade 
objetiva na qual estão imersos, resultando em transformações radicais nessa realidade. 

 c) Enfatiza a capacidade de ação  dos atores envolvidos, em um determinado contexto histórico, 
considerando como central o componente político nas decisões a serem tomadas 

 d) Caracteriza-se pelo poder de correlação de forças que o gestor estabelece no processo com os demais 
atores sociais, decidindo os caminhos a serem seguidos, baseando-se apenas na sua experiência 
acumulada. 

 e) Parte do conhecimento da realidade por meio de um único diagnóstico, ressaltando exclusivamente a 
importância da efetividade econômica nas decisões a serem tomadas. 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 36 e 37. 
 

   A realidade e a imagem 
      Manuel Bandeira 

 

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 
E desce refletido na poça de lama do pátio. 
Entre a realidade e a imagem, no chão seco 
Que as separa, quatro pombas passeiam. 
 

36. Assinale os elementos que representam a realidade e a imagem, respectivamente, no texto: 
 a) a poça e o arranha-céu; 
 b) as quatro pombas e o chão seco; 
 c) o reflexo e a poça de lama; 
 d) o arranha-céu e a poça de lama; 
 e) a chuva e o ar puro. 

 
37. Ao comparar a realidade à imagem, qual desses elementos aparece como superior ao outro? 
 a) a realidade; 
 b) a imagem; 
 c)   o        o chão seco onde passeiam as pombas; 
 d) a imagem negativa do fato; 
 e) a rea  a realidade positiva do reflexo. 

 
 

38. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas dos períodos abaixo. 
 I. _________ ares-condicionados. 
 II. _________, através da janela, muitos transeuntes 
 III. _________ de pessoas carentes. 
 IV. Não _________ aos sinais de trânsito. 
  
 a) (I) Instalam-se      (II) Viam-se      (III) Tratavam-se          (IV) obedecem-se 
 b) (I) Instala-se         (II) Via-se          (III) Tratava-se            (IV) obedece-se 
 c) (I) Instalam-se      (II) Viam-se       (III) Tratava-se            (IV) se obedece 
 d) (I) Instala-se         (II) Via-se          (III) Tratavam-se         (IV) se obedecem 
 e) (I) Instalam-se      (II) Se viam       (III) Se tratava             (IV) obedecem-se 

 
39. Analise as seguintes afirmativas. 
 I. O superlativo absoluto sintético do adjetivo grande é máximo. 
 II. Um cêntuplo é o numeral fracionário referente ao número 100. 
 III. Vossa Magnificência é o pronome de tratamento cerimonioso dedicado a reis e imperadores. 
 IV. O numeral ordinal referente a quatrocentos é quadringentésimo. 
 V. O comparativo de inferioridade do adjetivo bom é pior. 
 Estão corretas apenas quais afirmativas? 
 a) I e II 
 b) I e IV 
 c) II e III 
 d) II, III e IV 
 e) II, IV e V 
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40. Assinale a alternativa que apresenta de forma INCORRETA a flexão de número do substantivo composto. 
 a) Todas as quartas-feiras as minhas irmãs têm aula de judô. 
 b) As bananas-maçã estão muito maduras. 
 c) Entregamos muitos saca-rolhas como brinde. 
 d) O jardineiro plantou muitos amores-perfeitos neste canteiro.  
 e) Os pés-de-moleques foram feitos hoje. 

 
 




