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Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 08 
 
Coma fast-food e receba por isso 
 
Estudo sobre obesidade quer pagar voluntários para se 
empanturrarem de tudo de mais gostoso e calórico que existe 
por Redação Galileu  

 
Quer contribuir para o avanço da ciência, ganhar dinheiro 

e ainda comer fast-food à vontade? Acredite ou não, esse é o 
convite que a Universidade de Washington está fazendo. Os 
alunos da instituição estão realizando um estudo sobre obesidade 
e querem voluntários dispostos a ganhar quilos, enchendo a 
barriga deles com o que há de menos saudável nos cardápios.  

O experimento terá duração de três meses e cada 
participante receberá 3.500 dólares pela contribuição. Ao final da 
pesquisa, a pessoa deve ter aumentado seu peso em, pelo menos, 
5%. Não será muito difícil. Basta bater o olho na lista de 
restaurantes liberados pela universidade: Mc Donald´s, Taco Bell, 
KFC, Pizza Hut e Burger King.  

O objetivo da pesquisa é descobrir o porquê de algumas 
pessoas manterem uma dieta rica em gordura e açúcar e, mesmo 
assim, não ganharem peso e nem desenvolverem diabetes ou 
doenças cardiovasculares. Para participar, você deve ter entre 18 
e 65 anos, não fumar, não ter diabetes e já estar pelo menos 14 
quilos acima do seu peso ideal. Se, por acaso, você ficou com dó 
dos participantes, saiba que eles devem fazer parte de um 
programa de perda de peso, promovido pela mesma universidade.  

 
Via Oddity Central  

http://revistagalileu.globo.com 
 
01. É correto afirmar sobre o texto que: 
a) Comer muito contribui para o avanço da ciência. 
b) Estudos da universidade de Washington afirmam que comer 

muito pode não ser saudável. 
c) Estudos sobre obesidade serão realizados com voluntários 

dispostos a ganhar peso. 
d) Algumas pessoas que têm dieta rica em açúcar e gordura 

podem ter problemas cardíacos. 
 

02. No trecho “esse é o convite que a Universidade de Washington 
está fazendo”, usou-se o pronome “esse” com função: 
a) Anafórica. 
b) Catafórica. 
c) Elíptica. 
d) Metafórica. 

 
03. As palavras SAUDÁVEL e CARDÁPIOS são acentuadas 
graficamente pelas mesmas regras de: 
a) Difícil e voluntários. 
b) Calóricos e será. 
c) Porquê e açúcar. 
d) Três e você. 

 
04. Em “Para participar, você deve ter entre 18 e 65 anos”, a 
relação de sentido estabelecida entre as orações é a mesma que: 
a) Ele vai para casa mais cedo hoje. 
b) Como você falou, eles vieram rápido. 
c) Casamentos são bonitos, pois ainda há muitos sonhos em jogo. 
d) Estamos trabalhando muito a fim de juntarmos dinheiro. 

 
05. No trecho “Coma fast-food e receba por isso”, os verbos 
têm a mesma classificação em relação a tempo e/ou modo que 
na frase da alternativa: 
a) É preciso que você coma tudo para que receba o prêmio. 
b) Faça sua parte e seja um campeão. 
c) Se comprar aqui, terá 20% de desconto. 
d) Eu como tudo que você me oferece. 
 

06. Sobre o trecho “Se, por acaso, você ficou com dó dos 
participantes, saiba que eles devem fazer parte de um programa 
de perda de peso, promovido pela mesma universidade.” 
I. Apresenta uma oração subordinada adverbial condicional. 
II. Apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
III. Apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa 
reduzida de particípio. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
07. Ainda sobre o texto, é correto afirmar que: 
a) Há somente o uso da norma culta. 
b) Apresenta traços de linguagem coloquial. 
c) Trata-se de linguagem científica. 
d) É predominantemente coloquial. 

 
08. Em “eles devem fazer parte de um programa de perda de 
peso”, a palavra PERDA é formada pelo mesmo processo de qual 
substantivo abaixo? 
a) Fumo. 
b) Alimento. 
c) Socorro. 
d) Azulejo. 

 
Texto para as questões 09 a 15 
 

Alongar os músculos melhora a  
flexibilidade e a consciência corporal 

 
Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado precisa se 

esticar. 
Exercício amplia os movimentos, diminui dores e até previne 

lesões. 
 

Uma pessoa que passa muito tempo sentada durante o 
dia e faz pouca ou nenhuma atividade física precisa se alongar. 
Esticar os músculos ajuda a aumentar a flexibilidade e a 
consciência corporal. 

Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. Mas é preciso 
praticar sempre, pois, em um mês de sedentarismo, já ocorre uma 
diminuição da elasticidade e da capacidade muscular. 
(http://g1.globo.com ) 
 
09. No trecho “Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado 
precisa se esticar.” Temos oração: 
a) Coordenada sindética aditiva. 
b) Coordenada sindética explicativa. 
c) Coordenada sindética alternativa. 
d) Coordenada sindética conclusiva. 

 
10. O sujeito de “precisa se alongar” é; 
a) Simples e determinado. 
b) Elíptico e determinado. 
c) Composto e determinado. 
d) Indeterminado. 

 
11. A oração “que passa muito tempo sentada durante o dia” tem a 
mesma classificação sintática que: 
a) Faz pouca ou nenhuma atividade física. 
b) Precisa se alongar. 
c) Esticar os músculos. 
d) Ajuda a aumentar a flexibilidade.   

 
12. O trecho “Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões” pode ser 
substituído, mantendo a mesma relação de sentido em: 
a) Desde que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 

preparador físico José Rubens D'Elia disseram, o alongamento 
diminui dores, amplia os movimentos e previne lesões. 
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b) Consoante o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. 

c) Á medida que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia anunciaram, o 
alongamento diminui dores, amplia os movimentos e previne 
lesões. 

d) Como o alongamento diminui dores, amplia os movimentos e 
previne lesões, isso foi anunciado pelo médico do esporte 
Gustavo Maglioca e o preparador físico José Rubens D'Elia. 

 
13. Em “MAS é preciso praticar sempre, POIS, em um mês de 
sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.”, as palavras destacadas podem ser 
substituídas, sem alterar o sentido das relações entre as orações, 
por: 
a) PORTANTO é preciso praticar sempre, PORQUE, em um mês 

de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.  

b) NO ENTANTO é preciso praticar sempre, POR ISSO, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

c) ENTRETANTO é preciso praticar sempre, PORQUANTO, em 
um mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da 
elasticidade e da capacidade muscular. 

d) POR ISSO é preciso praticar sempre, UMA VEZ QUE, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

 
14. No trecho “é preciso praticar sempre”, temos: 
a) Um período simples e uma oração absoluta. 
b) Um período composto por subordinação e uma oração 

substantiva subjetiva reduzida. 
c) Um período composto por subordinação e uma oração adjetiva 

restritiva reduzida. 
d) Um período composto por subordinação e uma oração adverbial 

causal reduzida. 
 

15. As palavras SEDENTARISMO, ALONGAR e ELASTICIDADE 
são formadas por: 
a) Parassíntese – sufixação prefixação. 
b) Parassíntese – parassíntese – sufixação. 
c) Sufixação – parassíntese – sufixação. 
d) Sufixação – prefixação – sufixação. 

 
16. No trecho “Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida 
(Isabelle Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia.”  

(http://tvg.globo.com/novelas) 
Transcrevendo o trecho para a norma culta, a melhor redação 
seria: 
a) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 

Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empregadinhas ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia. 

b) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando maus pedaços. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
comida horrível servida na Casa de Custódia. 

c) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando situações constrangedoras. 
Detidas por desacato, as empregadas ainda são obrigadas a 
comer a porcaria servida na Casa de Custódia. 

d) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando momentos difíceis. Detidas por 
desacato, as auxiliares domésticas ainda são obrigadas a 
comer a comida mal preparada servida na Casa de Custódia. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com a identidade do serviço social é correto afirmar 
que: 
a) O serviço social surge como profissão atrelada a ideologia 

dominante e a doutrina da igreja católica como resposta ao 

acirramento das contradições capitalista em sua fase 
monopolista para o controle da classe trabalhadora a 
legitimação dos setores dominantes e do Estado. 

b) O serviço social surge como profissão atrelada a classe 
dominante e a doutrina da igreja católica e outras religiões 
como resposta ao acirramento do capital e contradições 
capitalista em sua fase monopolista para o controle da classe 
trabalhadora a legitimação dos setores dominantes e do 
Estado. 

c) O serviço social surge atrelada a ideologia dominante e a 
doutrinas católica como resposta ao neoliberalismo das 
contradições capitalista em sua fase monopolista para o 
controle da classe trabalhadora a legitimação dos setores 
dominantes e do Estado. 

d) O serviço social surge como profissão atrelada a classe 
trabalhadora dominante e a doutrina da igreja católica como 
resposta ao acirramento das contradições em sua fase 
monopolista para o controle das classes a legitimação dos 
setores dominantes e do Estado. 

 
18. De acordo com a identidade do serviço social referente ao 
código de ética, exige-se uma atuação critica e competência 
teóricas dos assistentes sociais de modo que possam desmistificar 
o cotidiano e suas relações retificadas pela sociedade capitalista, 
buscando através de uma reflexão ética, construir estratégias que 
superam os limites impostos a cidadania tendo como objetivos: 
a) Justiça social e a democracia. 
b) Justiça e parâmetros do código. 
c) Centralidade e justiça social. 
d) Justiça a classe trabalhadora e justiça social. 
 
19. A trajetória da ética do serviço social que culminou com o 
código de 1993, o qual apesar de ter sido gestado em um 
momento de reformulação do capitalismo e do seu padrão de 
dominação vigente, agora sob a égide do neo-liberalismo fruto da 
crise estrutural do capitalismo tem como princípios básicos: 
I-Defesa da democracia 
II- Dos direitos sócio-políticos 
III- Equidade social 
IV- Justiça social 
V- Direito de ir e vir 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Apenas I, II, III e V estão corretas. 
d) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

 
20. Como estratégia dos setores dominantes para sua legitimação, 
o estado ira incorporá-lo posteriormente para implementação de 
políticas assistenciais buscando atenuar os conflitos de classe e é 
através desses enfrentamentos da questão social que ocorre sua 
institucionalização e se altera sua clientela para o atendimento a 
classe operaria. Nesta trajetória do serviço social podemos afirmar 
que correspondem ao enunciado: 
I- A questão social e suas múltiplas expressões são matéria prima 
ou o objeto do profissional e sua gênese encontra-se enraizada na 
contradição fundamental que demarca a sociedade capitalista a 
produção é cada vez mais social e a produção do trabalho, suas 
condições e resultados são cada vez mais privadas, assumindo 
suas voltagens em cada época. 
II- Tem seu modo de produção, mediante o trabalho alienado e 
suas relações sociais antagônicas, garantidas tanto a reprodução 
das condições de exploração e apropriação da riqueza produzida 
quando de seus mecanismos ideológicos. 
III- A profissão do Serviço Social, que participa dessa reprodução, 
da sociedade, é historicamente determinada, sendo a atuação 
dessa categoria articuladas de maneiras distintas conforme a 
conjuntura social, política e econômica. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
21. Os espaços ocupacionais refratam ainda as particulares 
condições e relações de trabalho prevalentes na sociedade 
brasileira nesses tempos de profunda alteração da base técnica da 
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produção com a informática, a biotecnologia, a robótica e outras 
inovações tecnológicas e organizacionais, que potenciam a 
produtividade e a intensificação do trabalho. De acordo com essa 
afirmativa qual das alternativas não condiz com o enunciado: 
a) É esse solo histórico movente que atribui novos contornos ao 

mercado profissional de trabalho, diversificando os espaços 
ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e 
demandas a esse profissional, novas habilidades, 
competências e atribuições. 

b) Mas ele impõe também específicas exigências de capacitação 
acadêmica que permitam atribuir transparências às brumas 
ideológicas que encobrem os processos sociais e alimentem 
um direcionamento ético-político e técnico ao trabalho do 
assistente social capaz de impulsionar o fortalecimento da luta 
contra hegemônica comprometida com o universo do trabalho.  

c) O espaço profissional um produto historicamente, condicionado 
tanto: pelo nível dedo capitalismo que se estabelece entre 
diferentes poderes classes fundamentais e suas respectivas 
lideranças, pelo tipo de respostas práticas densas de conteúdo 
político dadas pela categoria privada. 

d) O espaço profissional um produto histórico, condicionado tanto: 
a) pelo nível de luta pela hegemonia que se estabelece entre 
as classes fundamentais e suas respectivas alianças; b) pelo 
tipo de respostas teórico-práticas densas de conteúdo político 
dadas pela categoria profissional. 

 
22. Em síntese, aos novos espaços sócio ocupacionais do 
assistente social como um campo de lutas e de formação de 
consciência crítica em relação à desigualdade social no Brasil e de 
organização dos trabalhadores. Para tanto, requer do assistente 
social: 
a) Competência teórica, política e técnica. 
b) Competência pratica, políticas setoriais, e tecnológicas. 
c) Política e técnica. 
d) Competências tecnológicas, praticas e reconhecimento do valor 

social. 
 
23. O assistente social é proprietário de sua força de trabalho 
especializada. Ela é produto da formação universitária que o 
capacita a realizar um trabalho complexo, mediante essa 
afirmação é correto afirmar que: 
a) Essa mercadoria força de trabalho é uma potência, que só se 

transforma em atividade em trabalho quando aliada aos meios 
necessários à sua realização, grande parte dos quais se 
encontra monopolizado pelos empregadores. 

b) Essa mercadoria força de trabalho é uma pratica que só se 
transforma em atividade em trabalho quando aliada as ações 
politicas, grande parte dos quais se encontra monopolizado 
pelas esferas governamentais. 

c) Essa mercadoria força de trabalho é uma potência, que só se 
transforma em projeto ou programa quando aliada aos meios 
necessários à sua realização, grande parte dos quais se 
encontra monopolizado pelas politicas sociais. 

d) Essa mercadoria força de trabalho é uma potência, que só se 
transforma em trabalho quando aliada aos meios de produção 
à sua realização, grande parte dos quais se encontra pelos 
empresários e empregadores. 

 
24. De acordo com a resposta correta da questão anterior (23) é 
correto afirmar que: 
a) Recursos financeiros, materiais e humanos necessários à 

realização desse trabalho concreto, que supõe programas, 
projetos e atendimentos diretos previstos pelas políticas 
institucionais. 

b) Recursos políticos, materiais e capital necessários à realização 
desse trabalho concreto, que supõe programas, projetos e 
atendimentos diretos previstos pelas políticas institucionais. 

c) Recursos tecnológicos, financeiros, materiais e humanos 
necessários à realização desse trabalho abstrato, que supõe 
programas, projetos e atendimentos diretos previstos pelas 
políticas institucionais. 

d) Recursos financeiros, materiais, tecnológicos, capital, 
empreender e humanos necessários à realização desse 
trabalho concreto e abstrato, que supõe programas, projetos e 
atendimentos diretos previstos pelas políticas institucionais. 

25. O assistente social ingressa nas instituições empregadoras 
como parte de um........................ 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. Para preencher a 
lacuna em aberto, qual das alternativas esta correta. 
a) Núcleo de colaboradores. 
b) Coletivo de trabalhadores. 
c) Pessoas especializadas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
26. O assistente social na defesa de sua relativa autonomia, no 
âmbito dos espaços ocupacionais, esse profissional conta, a seu 
favor, com sua qualificação acadêmico-profissional especializada, 
com a regulamentação de funções privativas e competências e 
com a articulação com outros agentes institucionais que participam 
do mesmo trabalho cooperativo, além das forças políticas das 
organizações dos trabalhadores que aí incidem na direção de 
expansão das margens de autonomia profissional no mercado de 
trabalho, é fundamental o respaldo coletivo da categoria para a 
definição de um perfil da profissão, portanto necessitam de: 
I- Valores que a orientam, competências teórico-metodológicas e 
operativas e prerrogativas legais necessárias à sua 
implementação, entre outras dimensões, que materializam um 
projeto profissional associado às forças sociais comprometidas 
com a democratização da vida em sociedade. 
II-Valores que orientam a prática. 
III- Valores que orientam sócio politicamente, que se manifestam 
nas conjunturas assistenciais. 
IV- Valores que orientam a implementação e implantação de 
programas e projetos assistenciais. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a I e II corretas. 
c) Apenas a I, II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
27. O assistente social, ao atuar na intermediação entre as 
demandas da população usuária e o acesso aos serviços sociais, 
coloca-se na linha de intersecção das esferas pública e privada, 
como um dos agentes pelo qual o Estado intervém no espaço 
doméstico dos conflitos, presentes no cotidiano das relações 
sociais. Portanto é correto afirmar que: 
I. A atuação do (a) assistente social pode representar uma 
“invasão da privacidade” através de condutas autoritárias e 
burocráticas, como extensão do braço coercitivo do Estado (ou da 
empresa). 
II. Ao desvelar a vida dos indivíduos, pode, em contrapartida, abrir 
possibilidades para o acesso das famílias a recursos e serviços, 
além de acumular um conjunto de informações sobre as 
expressões contemporâneas da questão social pela via do estudo 
social. 
III. A atuação do assistente social levando em contra a burocracia 
e demanda institucional poderá ter pulsos e em alguns casos ter 
condutas autoritárias. 
IV. A atuação do assistente social poderá ser estabelecidas por 
princípios próprios estabelecidos por normas institucionais, 
podendo assim intervir mediante conflitos conjunturais. 
a) Somente I está correta. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 

 
28. Qual das alternativas abaixo refere- se “novo modelo de gestão 
da área social”: 
a) Lei orgânica da assistência social. 
b) Fundos da Criança e do Adolescente. 
c) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
d) Iniciativa privada e terceiro setor. 

 
29. 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, portanto nos diferentes espaços ocupacionais 
do assistente social, é de suma importância: 
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a) Impulsionar pesquisas e projetos que favoreçam o 
conhecimento do modo de vida e de trabalho. 

b) Impulsionar programas sociais, que possibilitem a mudanças 
qualitativas de indivíduos subalternizados. 

c) Impulsionar programas de prevenção a precarização da vida 
social dos indivíduos 

d) Impulsionar e privatizar programas e projetos afim que solucione 
problemas de ordem social. 

 
30. Um elemento que merece destaque, no ordenamento político-
institucional vigente da política social, é o aumento da participação 
não governamental na sua implementação, sendo ele: 
a) Estado. 
b) Instituição privada. 
c) Terceiro setor. 
d) Estatal. 
 
31. Podemos afirmar que a instrumentalidade no exercício 
profissional refere-se: 
a) Conjunto de instrumentos e técnicas.  
b) Uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da 

profissão, construída e reconstruída no processo sócio 
histórico. 

c) Conjunto de técnicas instrumentais aperfeiçoadas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
32. Na medida em que os profissionais utilizam, criam adequam às 
condições existentes, transformando-as em meios para a 
objetivação das intencionalidades, suas ações são portadoras de: 
a) Metodologia. 
b) Ideologia. 
c) Instrumentalidade. 
d) Saber fazer. 

 
33. Mediação significa tomar o Serviço Social como totalidade 
constituída de múltiplas dimensões:  
a) Técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético- política e 

formativa. 
b) Teórico pratica e normativa. 
c) Instrumental, teórico, normativa. 
d) Normativa, funcional, dimensional, ético politica. 
 
34. No contexto do serviço social é correto afirmar que: 
I- Razão Instrumental é uma dimensão da razão dialética 
substantiva e emancipatória, e como tal, limitada a operações 
formal-abstratas e à praticas manipuladoras e instrumentais, 
fragmentadas, descontextualizadas e segmentadas, por isso ela é 
funcional à reprodução social da ordem burguesa. 
II- A razão humana é dialética, ou seja, incorpora à contradição, o 
movimento, a negatividade, a totalidade, as mediações, buscando 
a lógica de constituição dos fenômenos, sua essência ou 
substância.  
III- A razão dialética refere-se: a uma lógica objetiva que os 
processos sociais portam e às condições que permitem a 
reconstrução desta lógica, pela via do pensamento. No capitalismo 
esta razão é limitada a uma de suas dimensões: à dimensão 
instrumental. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a II está correta. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
35. Para alguns estudiosos pensar as políticas sociais de modo 
geral e, até mesmo de modo particular, na realidade brasileira a 
política de assistência social, supõe pensá-las no contexto das 
contradições da sociedade capitalista, que reside na produção 
coletiva de riqueza e sua apropriação privada, sendo assim neste 
contexto entende se política social: 
a) Política onde mecanismos são usados para minimizar 

desigualdades sociais, dando ao individuo autonomia para 
decisões familiares. 

b) Política públicas mecanizada para suprir e dar novos horizontes 
onde os indivíduos possam buscar seus meios para sua própria 
subsistência. 

c) Políticas públicas, estabelecidas e normatizadas por leis, onde 
indivíduos tem autonomia para decidir, e programas e projetos 
voltados para vulnerabilidade. 

d) Uma maneira de expressar as relações sociais cujas raízes se 
localizam no mundo da produção. 

 
36. A partir da busca e do levantamento de informações, o 
planejador consegue relacionar as informações que já foram 
anteriormente organizadas, consegue programar as investigações 
e pesquisa as situações que forem necessárias para que haja um 
aprofundamento para iniciar a tomada de decisão.  A afirmativa do 
enunciado corresponde a: 
a) Visitas domiciliares. 
b) Coleta de dados. 
c) Anamnese. 
d) Interlocução. 
 
37.  É correto afirmar que: 
I. O programa detalha os documentos por setores, ou seja, faz 
projeções detalhadas das informações que são consideradas 
específicas em relação aos níveis, modalidade e especificação do 
setor.  
II. O projeto demarca as decisões gerais do sistema, suas 
estratégias e suas diretrizes e deve ser formulado de forma clara e 
simples. São organizados os objetivos e metas. 
III. O plano estabelece-se como documento que estabelece um 
plano prévio da operação de um conjunto de ações, é também a 
racionalização das decisões. 
a) Somente a I está correta. 
b) Somente a I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
38. As organizações privadas em relação a projetos apresentam 
uma característica central que os diferenciam: 
a) Não se movem pelo interesse público e sim pelo de governantes 

de certos grupos e seguimentos pessoais, reforçando a 
seletividade no atendimento, segundo critério privados. 

b) Se movem pelo interesse público e não pelo privado. 
Reforçando a seletividade, no atendimento. 

c) 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. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
39. Os assistentes sociais conseguiram uma significativa vitória 
com a recente aprovação pelo Senado Federal que implanta uma 
nova jornada de trabalho, mesmo diante de uma conjuntura 
adversa aos direitos do trabalho e aos trabalhadores, estabelece: 
a) 30 horas. 
b) 40 horas. 
c) 20 horas. 
d) 25 horas. 
 
40. O instrumental utilizado pelo assistente social em seu 
trabalho................. 
De acordo com a frase qual das alternativas a corresponde: 
I- Não pode ser visto analisado e aplicado Isoladamente. 
II- Organicamente articulado ao projeto ético-político da profissão. 
III- Pode ser visto analisado e aplicado isoladamente. 
IV- Articulado em programas seja qual for a esfera política. 
a) Apenas a I está correta. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 




