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Prova A 
 
Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
A Ronda Noturna 
 
Noite cerrada, tormentosa, escura, 
Lá fora. Dormem em trevas o convento. 
Queda imoto o arvoredo. Não fulgura 
Uma estrela no torvo firmamento. 
Dentro é tudo mudez. Flébil murmura, 
De espaço a espaço, entanto, a voz do vento: 
E há um rasgar de sudários pela altura, 
Passo de espectros pelo pavimento… 
Mas, de súbito, os gonzos das pesadas 
Portas rangem… Ecoa surdamente 
Leve rumor de vozes abafadas. 
E, ao clarão de uma lâmpada tremente, 
Do claustro sob as tácitas arcadas 
Passa a ronda noturna, lentamente… 
Olavo Bilac 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto ao poema de Olavo 
Bilac: 
a) Apenas descreve um ambiente. 
b) Expõe um sentimento. 
c) Apresenta narração e descrição. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Assinale a alternativa correta quanto A Ronda Noturna: 
a) Corresponde a uma tentativa de convencer os leitores de 

que o eu lírico viu fantasmas percorrendo os corredores de 
um convento. 

b) Corresponde a um poema narrativo em que predomina a 
descrição pouco pessoal do entorno e da atmosfera noturna 
de um convento, seguida de um evento que quebra parte do 
silêncio que envolve o local. 

c) Corresponde apenas a descrição impessoal, distanciada, da 
atmosfera que envolve um convento. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 03 a 06. 
 
Uma interrupção no consumo de açúcar pode levar à 
depressão? 
 

Se a dieta exigir o corte radical dos carboidratos (e não 
apenas do açúcar), isso pode ocorrer. A explicação dos 
especialistas está na química cerebral. Os carboidratos 
funcionam como matéria-prima indispensável à síntese de 
serotonina, o neurotransmissor associado à sensação de bem-
estar. Uma queda brusca na oferta desse nutriente pode levar 
a uma redução considerável nas taxas de serotonina e, com 
isso, suscitar sintomas de depressão. Além disso, o consumo 
de doces, especificamente, eleva as taxas de outro 
neurotransmissor: a dopamina, associada à sensação de 
prazer. Essa relação explica, por exemplo, por que pessoas 
com sintomas de depressão ou alterações de humor muitas 
vezes aumentam o consumo de doces. 
 
Veja, São Paulo, n. 1971, p. 96, 30 ago 2006. 
 
03. Identifique a alternativa correta em que indica, segundo o 
texto, por que a dieta que elimina carboidratos e açúcar, pode 
provocar depressão: 
a) Devido à redução de dois neurotransmissores essenciais ao 

organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

b) Devido ao aumento de dois neurotransmissores essenciais 
ao organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a 
boa disposição e o bom humor nas pessoas. 

c) Devido à extinção de dois neurotransmissores essenciais ao 
organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido do título do 
texto. Excluir o açúcar da alimentação pode causar depressão? 
Por quê?  
a) Sim, porque os carboidratos produzem um 

neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

b) Não, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

c) Às vezes, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Identifique a alternativa correta quanto a ausência da crase 
na palavra “as” da oração: “além disso, o consumo de doces, 
especificamente, eleva as taxas de outro neurotransmissor...”:  
a) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 

preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o adjetivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

b) o verbo elevar é transitivo indireto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

c) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto a retirada do artigo 
indefinido “uma” que está diante do substantivo redução: 
a) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 

determinado pelo artigo indefinido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

b) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

c) Haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar à 
redução ...). 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Identifique a alternativa correta quanto a preposição ou 
contração adequada: 
I – O motorista mostrou-se atencioso com (para com) a 
passageira de meia idade.  
II – Nem sempre somos passíveis de mudanças em nossos 
hábitos. 
III – O gerente parecia propenso a dar-lhe uma nova chance. 
a) Apenas I esta correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
08. Assinale a alternativa correta em que os verbos estejam no 
pretérito imperfeito do indicativo de forma adequada:  
I – Na oficina, precisa-se de torneiros mecânicos com 
experiência. 
II – Tu e ela sabias o motivo do adiamento do concurso? 
III – Alguns de nós acreditávamos na redução do aquecimento 
global. 
 
a) Apenas I está correta. 
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b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 09 a 13. 
 
Sol, inimigo da visão 

 
A exposição excessiva aos raios solares aumenta o risco de 
problemas nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros 
desconhece o poder dessa ameaça. 

 
Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 

nove em cada dez brasileiros não têm conhecimento dos 
prejuízos que o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho, 
realizado pelo Ibope e patrocinado pela empresa Transitions 
Optical do Brasil, ouviu duas mil pessoas no País. Quando 
perguntadas sobre os efeitos nocivos da exposição prolongada 
ao sol, elas citaram o risco aumentado para câncer de pele, a 
ocorrência de queimaduras e o surgimento de rugas. Os danos 
à visão nem apareceram na lista. 

O problema é que o sol pode também se tornar um inimigo 
dos olhos. Além de causar irritação, os raios ultravioleta podem 
provocar queimadura na córnea e até mesmo tumores. Seus 
estragos serão proporcionais ao início da exposição - se desde 
criança, por exemplo - e do quanto ela foi demasiada. "Os raios 
solares têm efeito cumulativo nos olhos", explica o 
oftalmologista Newton Kara José Junior, chefe do setor de 
catarata do Hospital das Clínicas de São Paulo. "E a maior 
parte desse acúmulo ocorre antes dos 18 anos de idade", 
completa. Isso ocorre porque até essa faixa etária a córnea e o 
cristalino permitem a entrada de muita radiação, ao contrário 
do que ocorre na idade adulta. Nesse caso, as duas estruturas 
conseguem oferecer alguma proteção, embora ela não seja 
total. 
[...] 
 
Prejuízos à vista 
 
Retina – Provoca atrofia das células da superfície da estrutura 
responsável pela formação das imagens. Isso prejudica a visão 
periférica.  
Conjuntiva – Pode levar ao ressecamento dessa membrana 
transparente que cobre a parte branca do olho. A alteração 
contribui para o surgimento do pterígio (espessamento da 
membrana) e até de tumores. 
Córnea – Pode causar queimaduras, resultando em irritação e 
muita dor. 
Cristalino – Acelera o envelhecimento da lente. Essa condição 
favorece o surgimento precoce da catarata.  
  
IstoÉ, São Paulo, p. 77, 8 abr. 2009 – Três Editorial LTDA. 
 
09. Identifique a alternativa correta em que o “efeito cumulativo” 
causado pelos raios solares nos olhos é preocupante:  
a) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 

no qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

b) Porque o idoso está mais exposto aos efeitos da radiação, 
no qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

c) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 
no qual a córnea e o cristalino protegem ainda mais que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto a concordância do 
verbo em que o sujeito é o pronome relativo “que” na frase 
“Pode levar ao ressecamento dessa membrana transparente 
que cobre a parte branca do olho.”: 
a) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 

membrana transparente); por isso está na segunda pessoa 
do singular. 

b) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 
membrana transparente); por isso está na terceira pessoa do 
singular.  

c) cobre não concorda com o antecedente do pronome que 
(essa membrana transparente); por isso está na terceira 
pessoa do singular. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
11. Identifique a alternativa correta em que o verbo está no 
plural porque o sujeito é composto: 
a) Em “... acelera o envelhecimento da lente...” 
b) Em “... pode causar queimaduras...” 
c) Em “... a córnea e o cristalino permitem a entrada de muita 

radiação, ao contrário do...”  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Assinale a alternativa correta quanto ao pronome pessoal, 
que é o sujeito e com o qual o verbo concorda na frase “... elas 
citaram o risco aumentado para câncer de pele... “ indicando o 
termo que esse pronome retoma e que poderia ser o sujeito se 
colocado nessa frase: 
a) Dez brasileiros. 
b) Duas mil pessoas. 
c) Empresa Transitions Optical do Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Identifique a alternativa correta indicando o motivo dos 
verbos concordarem no singular na frase abaixo do título: 
a) Porque a forma nominal “aumenta” concorda com o núcleo 

do sujeito “simples exposição”. “Desconhece” também 
concorda com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que 
faz parte do sujeito simples. 

b) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito composto “exposição”. “Desconhece” também 
concorda com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que 
faz parte do sujeito simples. 

c) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito simples “exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte 
do sujeito simples. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia os textos e responda as questões de 14 a 16. 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
[...] 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broquéis. Belo 
Horizonte: Edições HG 2002. p. 38. (Fragmento). 
 
Texto 2 
 
[...] 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta... “ 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broquéis. Belo Horizonte: 
Edições HG 2002. p. 14. (Fragmento). 
 
14. Assinale a alternativa que revela a obsessão de Cruz e 
Souza pela cor branca no Texto 1: 
a) brancos, véus, neve  
b) brancos, neve, alvas 
c) brancos, carnais, alvas 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15. Identifique a alternativa correta quanto aos substantivos na 
oração “Grinaldas e véus brancos, véus de neve” no Texto 1: 
a) véus, brancos 
b) grinaldas, brancos  
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c) grinaldas, véus 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16. Assinale a alternativa com relação ao Texto 2, em que o 
adjetivo infinitos concorda com o substantivo em: 
a) desejos e arcanjos 
b) ânsias e arcanjos 
c) ânsias e desejos 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O assistente social ingressa nas instituições empregadoras 
como parte de um coletivo de trabalhadores que implementa as 
ações institucionais/ empresariais, cujo resultado final é fruto 
de um trabalho combinado ou cooperativo, que assume perfis 
diferenciados nos vários espaços ocupacionais. Também a 
relação que o profissional estabelece com o objeto de seu 
trabalho, as múltiplas expressões da questão social, tal como 
se expressam na vida dos sujeitos com os quais trabalha 
depende do: 
a) Prévio recorte das políticas definidas pelos organismos 

empregadores, que estabelecem demandas e prioridades a 
serem atendidas. 

b) Meio social em que ira se relacionar, e que ira abordar. 
c) Empregador que definira suas ações por particularidade. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
18. O conhecimento criterioso dos processos sociais e de sua 
vivência pelos indivíduos sociais poderá alimentar ações 
inovadoras, capazes de propiciar o atendimento às efetivas 
necessidades sociais dos segmentos subalternizados, alvos 
das ações institucionais. Sendo assim é de suma importância 
impulsionar ......................e................... que favoreçam o 
conhecimento do modo de vida e de trabalho . 
Qual das alternativas abaixo corresponde as lacunas do 
enunciado em aberto: 
a) Estratégias e programas. 
b) Programas e atendimentos. 
c) Especialização e estatísticas. 
d) Pesquisas e projetos. 
 
19. Nos diversos espaços ocupacionais requisita um perfil de 
profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 
propostas que apontem para a progressiva democratização das 
relações sociais. Sendo assim: 
a) Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os 

valores democráticos e competência teórico-metodológica na 
teoria crítica, em sua lógica de explicação da vida social. 

b) Exige-se compromisso institucional onde o empregador 
estabelece as regras. 

c) Exige-se teoria e pratica especializada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20. Mesmo diante de uma conjuntura adversa aos direitos do 
trabalho e aos trabalhadores, os assistentes sociais 
conseguiram uma significativa vitória com a recente aprovação 
pelo Senado Federal do PLC n. 152/2008, sancionado pelo 
presidente Lula no dia 26 de agosto de 2010, que implanta a 
jornada de trabalho de: 
a) 40 horas. 
b) 30 horas. 
c) 25 horas. 
d) 20 horas. 
 
21. Os projetos levados a efeito por organizações privadas 
apresentam uma característica central que os diferenciam: 
a) Não se movem pelo interesse público e sim pelo interesse 

privado de certos grupos e segmentos sociais, reforçando a 
seletividade no atendimento, segundo critérios estabelecidos 
pelos mantenedores. 

b) Movem-se pelo interesse publico e não pelo privado. 
Reforçando a seletividade, no atendimento. 

c) Não se movem pelo interesse publico e sim pelo interesse 
privado de certos grupos e seguimentos pessoais, reforçando 
a seletividade no atendimento, segundo critério privados. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

22. O caminho para nutrir ações e concretizar alternativas 
inovadoras e ousadas diante das exigências impostas, da 
afirmação da identidade profissional do assistente social e da 
busca da ampliação da autonomia relativa nos espaços sócio-
ocupacionais, particularmente nas ONGs, perpassa 
fundamentalmente, dentre outros aspectos: 
I - Qualificação teórico-metodológica, fundada na teoria social 
crítica e dialética que nos permita, por aproximações 
sucessivas, compreender a dinâmica societária e “atribuir 
transparência às brumas ideológicas que encobrem os 
processos sociais  bem como elucidar as condições de vida e 
as necessidades sociais dos usuários, a fim de ultrapassar 
demandas institucionais; 
II - Direcionamento ético-político do trabalho profissional, com 
afirmação de princípios e valores do Projeto Ético-Político, do 
conhecimento e domínio das legislações e produções 
contemporâneas do Serviço Social e da articulação e 
organização política dos Assistentes Sociais, nos mais diversos 
espaços de luta na sociedade;  
III - Rompimento com as unilateralidades presentes no 
cotidiano do trabalho do Assistente Social com “vieses ora 
fatalistas, ora messiânicos” (IAMAMOTO, 2009, p. 349). É 
central na agenda do Assistente Social a análise profunda do 
cotidiano profissional, por meio de estudos e pesquisas 
acadêmicas, com o objetivo de decifrar situações e limites;  
IV - Domínio do instrumental técnico-operativo, à luz da 
instrumentalidade do Serviço Social, a fim de potencializar 
ações profissionais, principalmente aquelas direcionadas para 
a organização dos sujeitos coletivos e para o fortalecimento 
dos direitos sociais.  
 
a) Apenas a I esta correta. 
b) Apenas II esta correta. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
23. São valores mensuráveis ou variáveis qualitativas usadas 
para representar, da forma mais fiel possível, uma situação. 
Sua principal utilidade é a de serem usados para evitar, ou pelo 
menos diminuir –ambiguidades na comunicação. Qual das 
alternativas abaixo está relacionada com o enunciado: 
a) Propostas. 
b) Indicadores. 
c) Analise. 
d) Suposição. 
 
24. Se pensarmos o projeto como iniciativa para solucionar um 
problema, pode-se dizer que a fase de “elaboração” 
compreenderá as três etapas : 
I- Identificar um problema, uma carência, uma situação sentida 
como deficiente. Para isso é preciso organizar as informações 
disponíveis sobre a situação, reunir-se com outros interessados 
e tentar caracterizar o problema de vários pontos de vista. 
Quando se percebe a existência de vários problemas, é preciso 
decidir a quais, por sua importância ou pela maior facilidade de 
solução, vai se dar prioridade. 
II-Pensar em como solucionar o problema ou carência e nas 
ações que poderiam contribuir para mudar essa situação. As 
diferentes alternativas de solução imaginadas têm que ser 
analisadas para saber se são viáveis. Em seguida, têm que ser 
comparadas, a fim de se escolher a melhor. 
III-Escolhida uma solução, parte-se para Programar em 
detalhes o que vai ser feito, o que se espera que aconteça 
como resultado de nossa ação e o que se necessita agenciar e 
disponibilizar de modo a assegurar a realização disso. 
 
a) Apenas a alternativa I esta correta. 
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25. O planejamento é uma atividade intelectual que 
corresponde: 
a) Decisão, reflexão, ação, reflexão. 
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b) Reflexão, reflexão, ação e decisão. 
c) Reflexão, decisão, ação e reflexão. 
d) Decisão, ação, decisão e reflexão·. 
 
26. O assistente social, na elaboração de um projeto social 
deve ter como Fatores chaves: 
I- Realizar um diagnóstico consistente; 
II- Ter objetivos e resultados claramente definidos. 
III- Construir um clima de colaboração e envolvimento da 
equipe. 
IV- Em alguns casos contar com a participação de potenciais 
beneficiários diretos do projeto em todas as principais 
atividades planejadas. 
V- Ouvir todos os integrantes envolvidos de forma a harmonizar 
divergências. 
 
a) Apenas a alternativa I esta correta 
b) Apenas a alternativa I e II estão corretas 
c) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
27. No contexto de mudanças econômicas, políticas, sociais e 
culturais que  expressam,  nos anos 60, as novas 
configurações que caracterizam a expansão do capitalismo 
mundial, que impõem à América Latina um estilo de 
desenvolvimento excludente e subordinado. A profissão 
assume as inquietações e insatisfações deste momento 
histórico e direciona seus questionamentos ao Serviço Social 
tradicional através de um amplo movimento, de um processo 
de revisão global,  em diferentes níveis, que são eles: 
a) Teórico, metodológico, operativo e politico. 
b) Prático, funcional, operativo. 
c) Metodológico, prático, operacional. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
28. A ênfase na escolha e delimitação do objeto como primeiro 
passo no processo de planejamento, se justifica como um 
esforço no sentido de tornar consciente e deliberada a ação de 
planejar.  
Esta fase poderá apresentar-se ao planejador a partir de 
diferentes situações, sendo uma delas:  
a) Como resultado inicial, e final dando natural do “feed-back" 

do processo, aos beneficiários.  
b) A escolha e delimitação do objeto podem Ter sido realizadas 

pela instituição solicitadora do planejamento.  
c) A instituição solicitadora do planejamento não pode deixar a 

cargo dos técnicos de planejamento a tarefa de apresentar 
propostas de objeto e de sua delimitação.  

d) Moda: "todo mundo está planejando". 
 

29. Considerando o planejamento um processo que se realiza 
em uma realidade dinâmica, a análise diagnóstica deverá ser 
considerada sob a perspectiva de um conjunto dinâmico de 
informações, constantemente alimentadas  no decorrer do 
processo. Esse conjunto de informações deverá se constituir 
em insumos permanentes para o planejamento da ação 
enfocada: para localizar, compreender, controlar e prever 
tendências da situação como um todo e de cada um de seus 
aspectos: para fornecer elementos de juízo que permitam 
esboçar hipótese alternativas viáveis de intervenção.  
Nessa perspectiva, o diagnóstico leva em conta a 
posicionamento social do técnico frente à realidade a ser 
planejada, levando em conta:  
I-Sua classe social;  
II- A ideologia de sua análise;  
III-O seu método de raciocínio e as raízes psico-sociais desse 
método;  
IV- Os valores implícitos nos seus juízos sobre a realidade.  

 
a) Somente a alternativa II esta correta. 
b) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
30. A fase de definição de objetivos de ação caracteriza um 
momento de tomada de decisões no processo de 

planejamento, no qual se define o estado de coisas que se 
pretende atingir com a ação planejada. A definição de objetivos 
tem por base: os valores e a ideologia do grupo planejador, as 
características da instituição, o reconhecimento do problema e 
a análise diagnostica realizada.  

A definição dos objetivos, dentro do processo de 
planejamento, se faz á luz do conhecimento dos interesses 
expressos ou implícitos do poder decisório. Em planejamento, 
dificilmente são encontrados tipos únicos de objetivos e metas: 
além daqueles que servem diretamente ao objeto, existem as 
metas políticas, as de eficiência etc.  
Além das qualificações quanto ao conteúdo, os objetivos e as 
metas podem ser classificados segundo o tempo presumido 
para o seu alcance, exceto:  

 
a) Objetivos em longo prazo: quando o seu alcance é definido 

em termos relativamente distantes no planejamento 
governamental, o longo prazo é o que ultrapassa um  período 
de governo. Os objetivos de longo prazo são, em geral, os 
alvos finais do empreendimento. Devem possibilitar uma 
compreensão clara para dos futuros impactos das decisões 
atuais e uma maior consciência da mudança esperada, a fim 
de permitir a ordenação dos esforços no sentido de consegui-
la.  

b) Objetivos de curto prazo: podem ser traduzidos em metas 
que possam ser alcançadas no exercício de uma   
administração   e,  têm, como vantagem, as recompensas 
resultantes de uma ação de efeitos imediatos.  

c) Objetivos imediatos: referem-se a alvos estabelecidos em 
menor prazo, quase imediatamente. Geralmente visam 
estabelecer alvos padrões para atividades do cotidiano, de 
modo a permitir que os objetivos de maior alcance sejam 
atingidos.  

d) Objetivos temporários, referem-se a ações adequadas 
momentaneamente para  resolver conflitos e problemas 
sociais. 

 
31. instrumentalidade no exercício profissional do assistente 
social refere-se: 
a) Não ao conjunto de instrumentos e técnicas, mas a uma 

determinada capacidade ou propriedade constitutiva da 
profissão, construída e reconstruída no processo sócio 
histórico. 

b) Ao conjunto de instrumentos e técnicas, para o agir 
profissional. 

c) nstrumentos necessários ao agir profissional, através dos 
quais os assistentes sociais podem efetivamente objetivar 
suas finalidades em resultados profissionais propriamente 
ditos. 

d) Instrumentos adquiridos ao longo do processo de 
aprendizagem acadêmicas, para o desenvolvimento de ações 
nas praticas do serviço social. 

 
32. Da cultura profissional os assistentes sociais recolhem e na 
instrumentalidade constroem os indicativos teórico-práticos de 
intervenção imediata, o chamado instrumental-técnico ou as 
ditas metodologias de ação. 
Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa 
tomar o Serviço Social como totalidade constituída de múltiplas 
sendo elas: 
a) Técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético-política e 

formativa. 
b) Prático teórica, ética e normativa. 
c) Prática teórica, teórica intelectual e formativa. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
33. O universo constituído pelas entidades filantrópicas e 
religiosas, para alguns estudiosos propõe a seguinte 
classificação: 
a) organizações sem fins lucrativos; associações; entidades 

filantrópicas, beneficentes ou de caridade; fundações; e 
organizações não governamentais. 

b) organizações com fins lucrativos, associações espirita, 
entidades filantrópicas beneficente ou não, organizações 
governamentais. 
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c) organizações assistenciais, organizações sem fins 
lucrativos, e filantropia, assistência social. 

d) nenhuma das alternativas estão corretas. 
 

34. No contexto de programa, entendemos atividades que são 
oferecidas em bases: 
a) Contínuas. 
b) Período determinado de tempo. 
c) De 12 meses. 
d) Politicamente estabelecidas. 
 
35. Os constituintes principais dos relatórios de avaliação são: 
I- resumo executivo, introdução. 
II- descrição do foco de avaliação  
III- metodologia, resultados; 
IV- conclusões e recomendações; 
V- anexos. 
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente as alternativas II, III estão corretas. 
c) Somente as alternativas II, III, IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
36. Levando em conta o caráter das Políticas Sociais, as quais, 
historicamente, já não atendiam as expectativas da população 
brasileira, ressalta-se que com a adoção plena das Políticas 
Sociais neoliberais, principalmente no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, as características de seletividade, 
focalização e precarização são nitidamente ampliadas. Assim, 
passa-se a utilizar o conceito de reformas para mudanças que 
traz consigo diversas perdas, sendo assim o neoliberalismo 
também aponta alguns aspectos, exceto: 
a) Privatização. 
b) Corte dos gastos sociais. 
c) Canalização dos gastos públicos para programas seletivos 

contra a pobreza. 
d) Centralização. 

 
37. Na atualidade, os assistentes sociais retomam a questão 
da instrumentalidade já avançando na análise e apreendendo a 
noção de que a teoria não muda o mundo e que o instrumental 
é a ferramenta que a práxis contempla implicando, na 
consolidação do tripé da dimensão profissional, que são eles: 
a) teoria-metodologia, ética-política e técnico operativo. 
b) teórica-pratica, política,e fenomológica. 
c) técnica-operativa,funcional e dialética. 
d) política,dialética e fenomológica. 
 
38. Dimensão ideo-política que considera a prática social com 
suas determinações históricas que se revelam e contaminam 
instituições  nas suas dimensões produtiva, investigativa e 
social/política. Na prática social incluise a prática profissional 
como dimensão daquela, com suas peculiaridades, incluindo 
igualmente a prática interdisciplinar com a interpenetração de 
métodos e conteúdos, desenhando a unidade na diversidade. 
No momento em que o enunciado se refere a  contaminam 
instituições refere-se á:  
a) Famílias, profissões, entidades, movimentos. 
b) Programas, planos, e projeto. 
c) Entidades, programas e projetos. 
d) Movimentos, programas e planos. 
 
39.  As políticas sociais, além de sua dimensão econômico-
política como mecanismo de reprodução da força de trabalho e 
como resultado das lutas de classes constituem-se também 
num conjunto de procedimentos técnico-operativos, cuja 
componente instrumental põe a necessidade de profissionais 
que atuem em dois campos distintos sendo eles: 
a) Planejamento e execução. 
b) Formulação e implementação. 
c) Implantação e execução. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40. Na reflexão do significado sócio-histórico da 
instrumentalidade como condição de possibilidade do exercício 
profissional, resgatar a natureza e a configuração das políticas 

sociais que, como espaços de intervenção profissional, 
atribuem determinadas formas, conteúdos e dinâmicas ao 
exercício profissional. A este respeito, considerando a natureza 
(compensatória e residual) e o modo de se expressar das 
políticas sociais (como questão de natureza técnica, 
fragmentada, focalista, abstraída de conteúdos econômico-
políticos) estas obedecem e produzem uma dinâmica que se 
reflete no exercício profissional através de dois movimentos:  
I - Interditam aos profissionais a concreta apreensão das 
políticas sociais como totalidade, síntese da articulação de 
diversas esferas e determinações econômica, cultural, social, 
política, psicológica, o que os limita a uma intervenção 
microscópica, nos fragmentos, nas refrações, nas 
singularidades; 
II - Exigem dos profissionais a adoção de procedimentos 
instrumentais, de manipulação de variáveis, de resolução 
pontual e imediata. 
III - Exigem dos profissionais procedimentos e técnicas, e 
resolução ao longo prazo. 
IV - Exigem dos profissionais técnicas adquiridas 
historicamente e dialeticamente, proposta em algumas 
intervenções sociais. 
 
a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




