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PROVA B 
 
Cargo : Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 04 
 
Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos, o 
Flamengo lançou sua nova camisa. Com visual moderno e 
estilizado, o modelo traz um símbolo no peito com a inscrição 
“Campeão do Mundo. Tokio, 13 de dezembro 1981”. Mas houve 
quem prestasse atenção apenas no erro da grafia de “Tokio”. 
Segundo a norma culta, na qual se basearam mídia e as 
zombarias da Internet, o certo seria “Tóquio”. O pequeno 
deslize, no entanto, não parece tão terrível assim perto da grafia 
de “Nova York”, por exemplo, que alguém poderia objetar ser ou 
“Nova Iorque” ou “New York” (em inglês). Mas o pior estava por 
vir. A empresa que fabrica os uniformes alegou que a camisa 
fazia parte de uma coleção comemorativa “poliglota”, e que as 
primeiras versões da coleção seriam a espanhola (Tokio), a 
inglês (Tokyo), a japonês e, só depois, a brasileira (“Tóquio”). 
Ainda que o “poliglota” seja relativo a somente quatro países, 
por que nas quatro edições da camisa a data e o nome do título 
continuaram em português? (Revista Língua Portuguesa ano 5, 
n°67, maio de 2011) 

 
01. Subentende-se pelo texto que: 
a) A nova camisa do Flamengo acabou despertando, no 

brasileiro, o espírito normativista da língua portuguesa. 
b) A nova camisa do Flamengo causou polêmica, mas o 

brasileiro levou em consideração, pois a camisa fazia parte 
de uma comemoração poliglota. 

c) A nova camisa agradou a torcida do Flamengo pelo fato de 
ela estar disseminando a língua portuguesa para outros 
países. 

d) A repercussão sobre o “erro” de grafia mostrou que o 
brasileiro não entende nada das regras normativas da língua 
portuguesa. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) A empresa que fabricou as camisetas levou em conta a grafia 

de “Nova York”. 
b) A forma “Tokio” não é considerada um erro, pois é o termo 

usado em inglês, porém a gramática normativa também leva 
em consideração a grafia de “Tóquio”.  

c) Palavras como “quilômetro”, “Nova Iorque” e “Tóquio” estão 
grafadas erroneamente de acordo com a gramática 
normativa. 

d) O brasileiro está se mostrando um purista da língua 
portuguesa ao manifestar-se contra grafias como “Tóquio”. 

 
03.  O sujeito da frase “Em homenagem ao título mundial 
conquistado há 30 anos” é: 
a) simples. 
b) composto. 
c) indeterminado. 
d) inexistente. 

 
04. As palavras: 
I. TÍTULO e TERRÍVEL são acentuadas pela mesma regra 
II. PORTUGUÊS e INGLÊS apresentam encontros consonantais 
III. PIOR e COLEÇÃO apresentam encontro vocálico 
IV. MÍDIA e TÓQUIO são acentuadas pela mesma regra. 
a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
 
 
O texto seguinte refere-se às questões 05 a 08 
Neologismo Verde 

“Não é hora de ser pragmático, é hora de ser sonhático”, 
declarou a ex-senadora Marina Silva durante seu discurso de 

desfiliação do Partido Verde (PV), realizado no começo de julho. 
(...) Esse meio-termo, que o discurso político muitas vezes exige 
para safar-se de contradições, encontra-se exemplarmente 
desenvolvido pelo neologismo de Marina. Porém, quem 
acompanha os altos e baixos da política, sabe que a incursão 
da ex-senadora no terreno das palavras inéditas não é bem uma 
novidade. Rogério Magri, ministro dos transportes na era Collor, 
é até hoje lembrado pelo seu “imexível”. O orador Rui Barbosa, 
por sua vez, é considerado o inventor da palavra “egolatria”, 
hoje já devidamente dicionarizada. Além disso, neologismos 
como “delubizar”, “mensalão”, “valerioduto”, entre dezenas de 
outras que inundam o noticiário, são prova cabal de que o 
mundo da política está sempre demandando novos termos que 
deem conta de seus escândalos e desdobramentos. (Revista 
Língua Portuguesa, ano 6, n°70, agosto, 2011) 

 
05. Pelas considerações trazidas no texto subentende-se que: 
a) A ex-senadora Marina Silva fez uma brincadeira com a 

palavra “sonhador”, em contraposição à palavra 
“pragmático”, criando um termo que seria a síntese de 
ambas. 

b) A ex-senadora Marina Silva cometeu um disparate ao igualar 
uma palavra à outra. 

c) A ex-senadora Marina Silva mesclou as duas palavras, mas 
sem propósitos definidos para atribuir-lhe um significado. 

d) A ex-senadora Marina Silva não entende nada de 
neologismos e deveria pensar melhor antes de dizer 
qualquer infâmia. 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
compreendeu em relação ao texto “Neologismo Verde”. 
a) A ex-senadora inventou essa palavra para dicionarizá-la mais 

tarde a exemplo de Rui Barbosa com sua palavra “egolatria”. 
b) O universo da política brasileira está sempre criando e se 

reciclando para dar conta de tantas palavras inventadas. 
c) Os neologismos funcionam como uma resposta de que a 

política brasileira necessita deveras desses termos para 
explicar tantos escândalos e desdobramentos. 

d) Os neologismos funcionam como uma maneira de enganar a 
população brasileira que está sempre à mercê dos políticos 
corruptos. 

 
07. No que se refere ao processo de formação de palavras, está 
correto o que se afirma em: 
a) SONHÁTICO e  DESFILIAÇÃO são formados por sufixação 

apenas. 
b) EXEMPLARMENTE  apresenta sufixo formador de advérbio. 
c) DELUBIZAR e VALERIODUTO são formadas por 

composição. 
d) IMEXÍVEL é formada por parassíntese. 
 
08. O plural de “esse meio-termo” é: 
a) esses meio-termos. 
b) esse meios-termo. 
c) esses meios-termos. 
d) esses meio-termo. 
 
09. Leia atentamente o texto:   
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http://www.releituras.com.br/ratodesebo22.asp 
Pode-se inferir do texto que: 

a) As ratas não sabiam o que era PAH, por isso ficaram bravas 
com o rato. 

b) As ratas entenderam PAH como um convite do rato para uma 
relação sexual. 

c) As ratas conheciam o livro PAH e por não gostarem dele 
recusaram o convite do rato. 

d) PAH é um livro que ensina a fazer sexo, como o indiano 
Kama Sutra. 

 
10. Sobre a linguagem usada nos quadrinhos da questão 
anterior, podemos afirmar que: 
a) predomina a norma culta, pois o rato é um leitor muito culto. 
b) predominam os jargões, pois se trata de um rato versado em 

literatura. 
c) Predomina o nível coloquial, enfatizando o contexto da 

história e dos personagens. 
d) Há um equilíbrio entre a norma culta e a coloquial. 

 
11. Observe os quadrinhos: 

 

 
 http://www.releituras.com.br/ratodesebo23.asp 

  
I. Ocorre discurso direto na fala da rena no primeiro balão. 
II. Ocorre discurso indireto na fala da rena no segundo balão. 
III. Só há discurso direto em todos os balões. 
IV. No último balão ocorre discurso indireto livre. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III, IV 
b) II, III, IV 
c) I, IV 
d) I, II 

 
12. No segundo balão do quadrinho “Ele não explicou muito 
bem porquê não pode vir” e no ´último balão “Lembra de mim” , 
o escritor cometeu deslizes gramaticais. Assinale a frase em 
que eles foram corrigidos: 
a) Ele não explicou muito bem porque não pode vir./ Lembrou a 

mim? 
b) Ele não explicou muito bem por quê não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
c) Ele não explicou muito bem por que não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
d) Ele não explicou muito bem porquê não pôde vir. Lembrou-

me? 
 
13. Os livros de Matemática e Anatomia custavam muito caro! 
........... é para minha filha e .......... para meu filho.  Mas não sei 
como fazer para comprá-los, pois não tenho dinheiro agora. 
A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
a) este – esse. 
b) aquele – esse. 
c) esse – aquele. 
d) este – aquele. 
 
14. Assinale a alternativa em que os verbos estejam de acordo 
com a norma culta: 
a) Nós lhe daremos o recado assim que o virmos e o 

avisaremos de que a testemunha interveio favoravelmente 
no seu caso. 

b) Os astecas não só conheciam o banho a vapor, tão prezado 
na Europa, como mantiam o hábito de banhar-se 
diariamente. (Superinteressante) 

c) É necessário que você reavenha aquele dinheiro. 
d) Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o 

juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de 
cassação. 

 
15. A frase “Foi preciso que uma revista publicasse uma matéria 
para que a sala ganhasse a estética atual.” Só não equivale a: 
a) Foi precisa a publicação de uma matéria na revista para que 

a sala ganhasse a estética atual. 
b) Foi preciso uma revista publicar uma matéria para a sala 

ganhar a estética atual. 
c) Foi precisa publicação de uma matéria na revista para a sala 

ganhar a estética atual 
d) A publicação de uma matéria na revista foi necessária a fim 

de a sala ganhar a estética atual. 
 

16. Está correta a pontuação em: 
a) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 

navio, se é que assim se pode designar uma onda, que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe) 

b) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que, 
rugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe) 

c) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe) 

d) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando, pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe) 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Leia o excerto a seguir: 
[...] conjunto das desigualdades sociais engendradas na 
sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação 
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do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção 
contraposto a apropriação privada da própria atividade humana- 
o trabalho-, das condições necessárias à sua realização, assim 
como de seus frutos. É indissociável da emergência do 
‘trabalhador livre’, que depende da venda de sua força de 
trabalho com meio de satisfação de suas necessidades vitais. A 
questão social expressa portanto disparidades econômicas, 
políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por 
relações de gênero, características étnico-raciais e formações 
regionais, colocando em causa as relações entre amplos 
segmentos da sociedade cível e o poder estatal. (IAMAMOTO, 
2001:16, 17).  
Sendo assim podemos afirmar que: 
I- O Serviço Social teve seu surgimento marcado pela 
consolidação do capitalismo. 
II- O capitalismo foi um elemento paradoxal ao Serviço Social 
visto que se trata de um instrumento de capital 
III- O Serviço Social disseminou o capitalismo. 
Qual alternativa apresenta a(s) alternativa(s) correta(s)? 
a) I e III estão corretas. 
b) Somente I está correta. 
c) Somente II está correta. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 
18. Para responder às demandas existentes exige-se um 
profissional que, nos dizeres de Iamamoto, seja:  
 
[...] “um profissional afinado com a análise dos processos 
sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em 
suas manifestações quotidianas; um profissional criativo e 
inventivo, capaz de entender ‘o tempo presente, os homens 
presentes, a vida presente’ e nela atuar, contribuindo, também 
para moldar os rumos de sua história (1999: 49)”. 
Sendo assim, as demandas existentes foram positivas para um 
novo profissional, favoreceram que a categoria se organizasse 
para além do exercício profissional pensando na formação 
profissional necessária para atender esses requisitos. É 
importante destacar que essa conquista é histórica e inicia com: 
a) Movimento de Reconceituação na década de 1970, que 

marca os rumos do Serviço Social “afinado com os novos 
tempos”. 

b) Movimento de Ruptura, no qual os profissionais se 
destacaram como agentes de mutação da realidade. 

c) Movimento de Amadurecimento Sócio- Relacional, que tem 
como marca principal o reconhecimento do Serviço Social e 
seus profissionais como exemplos de estudiosos atuantes 
em relação às manifestações quotidianas. 

d) Movimento de Amadurecimento Intelectual, este período 
revela a busca dos profissionais do Serviço Social por 
referências teórico-metodológicas que refutasse a nova 
proposta de profissão. 

 
19. Em face de tantos problemas sociais que enfrentamos que 
os assistentes sociais colocam sua capacidade técnica, suas 
habilidades e conhecimentos, suas emoções, suas energias em 
prol dos serviços sociais implementados pelas instituições - seu 
espaço de trabalho - objetivando projetos e intenções 
previamente idealizadas, ao mesmo tempo em que, se 
objetivando, enquanto ser social que trabalha que busca 
respostas às suas indagações pela necessidade do aprender, 
que procura soluções para realidades negadas e questionadas. 
Mas o trabalho do assistente social não é individual, ele 
depende de Políticas Sociais Básicas como: 
(   ) saúde 
(   ) trabalho 
(   ) educação 
(   ) habitação 
(   ) assistência 
Preencha com V para verdadeiro e F para falso os parênteses 
acima. 
Qual alternativa apresenta corretamente a sequência correta? 
a) V, V, V, V, F 
b) V, V, F, V, F 
 

c) V, V, V, V, V 
d) V, V, F, F, F 
 
20. “As condições que peculiarizam o trabalho do assistente 
social são uma concretização da dinâmica das relações sociais 
vigentes na sociedade”.  
Sendo assim é incorreto afirmar: 
a) O trabalho aglutina-se às classes sociais e suas tramas de 

relações e interesses. 
b) Responde à estímulos de demanda de capital e de trabalho 

visto que esse se caracteriza por um dos pontos de relação 
entre as classes. 

c) Participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação, 
quanto, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da 
resposta às necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadoras. 

d) Situa-se no processo de reprodução das relações sociais 
depreciando o movimento da sociedade 

 
21.  “É um sistema econômico em que os meios de produção e 
distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos; 
decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e 
investimentos não são feitos pelo governo, os lucros são 
distribuídos para os proprietários que investem em empresas e 
os salários são pagos aos trabalhadores pelas empresas.” 
O trecho trata do______________, centro das relações sociais 
atualmente: 
a) Marxismo. 
b) Iluminismo. 
c) Capitalismo. 
d) Assistencialismo. 

 
22. Conforme Iamamoto (2004, p. 20-21) observa-se que 
diferentemente da caridade tradicional, que se limitava à 
reprodução da pobreza, a profissão propõe outras ações, 
indique a incorreta: 
a) Uma ação educativa, preventiva e curativa dos problemas 

sociais através de sua ação junto às famílias trabalhadoras. 
b) Diferentemente da assistência pública, por desconhecera 

singularidade e as particularidades dos indivíduos, o Serviço 
Social passa a orientar a “individualização da proteção legal, 
entendida como assistência educativa adaptada aos 
problemas individuais. 

c) Uma ação organizativa entre a população trabalhadora, 
dentro da militância católica, em oposição aos movimentos 
operários que não aderiram ao associativismo católico. 

d) Enquadramento dos trabalhadores nas relações sociais 
vigentes, reforçando a mutua igualdade entre capital e 
trabalho. 

 
23. “O ____________________________ foi um movimento 
que aconteceu nos países latinos americanos (Chile, Argentina, 
Peru e Uruguai), segundo Faleiros (1981), consistiu em um 
movimento de crítica ao positivismo e ao funcionalismo e a 
fundamentação da visão marxista na história e estrutura do 
Serviço Social. Trouxe para os assistentes sociais a 
identificação político-ideológica da existência de lados 
antagônicos – duas classes sociais antagônicas – dominantes e 
dominados, negando, portanto a neutralidade profissional, que 
historicamente tinha orientado a profissão. Esta revelação abriu 
na categoria a possibilidade de articulação profissional com o 
projeto de uma das classes, dando inicio ao debate coletivo 
sobre a dimensão política da profissão.”  
O trecho aborda uma nova fase do movimento na profissão do 
assistente social. Qual alternativa preenche a lacuna 
corretamente? 
a) Movimento de Fundamentação Marxista. 
b) Movimento de Reconstrução. 
c) Movimento de Reorganização. 
d) Movimento de Reconceituação. 
 
24. Leia atentamente: 
“Em meados dos anos 1970, a renovação profissional 
materializada na reconceituação viu-se congelada: seu 
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processo não decorreu por mais de uma década. E seu ocaso 
não se deveu a qualquer esgotamento ou exaurimento 
imanente; antes, foi produto da brutal repressão que então se 
abateu sobre o pensamento crítico latino-americano (NETTO, 
2005, p. 10).” 
Conforme Netto, qual fato histórico estagnou o processo de 
Reconceituação do Serviço Social na América Latina que já 
havia 10 anos de efervescência? 
a) A ditadura militar instalada no Brasil em1964 e 

posteriormente nos demais países da América – Latina. 
b) A quebra financeira de várias empresas diminuindo a 

antagonia capital e trabalho. 
c) O empreendimento em armas no pós- guerra. 
d) A cultura descompromissada dos cidadãos nos anos 70. 
 
25. Leia: 
“A questão teórico-metodológica diz respeito ao modo de ler, de 
explicar a sociedade, e a proposta de formação, que não separa 
história, teoria e método, é própria da matriz crítico-dialética” 
(SIMIONATTO, 2004). Já o termo “apreensão” refere-se: 
a) O termo apreensão refere-se à apropriação do real com base 

em uma teoria que orienta as leituras de realidade e a 
formação dos assistentes sociais. 

b) O termo apreensão refere-se aos fundamentos teóricos 
refutáveis acionados nos processos de trabalho em que os 
assistentes sociais participam. 

c) O termo apreensão refere-se à compreensão alienada  da 
realidade em suas sucessivas aproximações com as 
expressões da questão social. 

d) O termo apreensão refere-se ao entendimento da questão 
social como um fenômeno restrito e individualizado. 

 
26. Sobre os espaços sócio ocupacionais e trabalho do 
assistente social considere as afirmações e assinale a incorreta: 
a) Além das dimensões objetivas que conferem materialidade ao 

fazer profissional, é preciso considerar também, e de forma 
nem sempre convergente, o modo pelo qual o profissional 
incorpora na sua consciência o significado do seu trabalho, 
as representações que faz da profissão, a intencionalidade 
de suas ações, as justificativas que elabora para legitimar 
sua atividade - que orientam a direção social do exercício 
profissional. 

b) É importante demarcar que refletir sobre os espaços sócio 
ocupacionais do serviço social implica considerá-los como 
expressões das dimensões contraditórias do fazer 
profissional, nos quais se condensam e se confrontam 
concepções, valores, intencionalidades, propostas de 
sujeitos individuais e coletivos, articulados em torno de 
distintos projetos em disputa no espaço institucional onde se 
implementam políticas públicas. 

c) Analisar os espaços sócios ocupacionais do assistente social 
exige inscrever a reflexão no movimento histórico da 
sociedade brasileira e mundial, considerando os processos 
sociopolíticos que condicionam o modo como o Serviço 
Social se insere na sociedade capitalista madura, como um 
tipo de especialização do trabalho inscrito na divisão 
sociotécnica do trabalho, articulado aos processos de 
produção e reprodução das relações sociais. 

d) Aborda toda e qualquer visão unilateral e busca ligar-se com 
os conhecidos pares dicotômicos na reflexão sobre o 
trabalho do assistente social - voluntarismo/determinismo, 
politicismo/economicismo, conservadorismo/transformação, 
entre outros. 

 
27. Qual alternativa preenche corretamente as 
lacunas abaixo? 
A publicização como movimento de sujeitos sociais requer um 
locus para consolidar-se. 
Este locus é a esfera _______________, entendida como parte 
integrante do processo de 
_____________________, por meio do fortalecimento do 
Estado e da sociedade civil, expressa pela inscrição dos 
interesses das maiorias nos processos de decisão política. 
a) Pública – Democratização. 

b) Privada – Hegemonia. 
c) Particular- Exclusividade. 
d) Popular – Alienação. 
 
28. De acordo com Iamamoto (1999) o assistente social assume 
cada vez mais a área de Recursos Humanos, alem de prestação 
e operacionalização de benefícios sociais (políticas internas) e 
lhe são exigidas novas competências. 
A alteração das formas de gestão da força de trabalho nas 
organizações vem diversificando as requisições feitas aos 
assistentes sociais. Estes têm sido chamados a atuar em 
programas de qualidade de vida no trabalho, saúde do 
trabalhador, gestão de recursos humanos, prevenção de riscos 
sociais, círculos de qualidade, gerenciamento participativo, clima 
social, sindicalismo de empresa, reengenharia, administração de 
benefícios estruturados segundo padrões meritocráticos, 
elaboração e acompanhamento de orçamentos sociais, entre 
outros (IAMAMOTO, 1999, p. 124). 
Seguindo os dizeres de Iamamoto vemos que a autora aponta 
que para o assistente social atender a estas exigências, é 
exigido a ele conhecimentos além daqueles que compõem 
habilidades e competências profissionais. Podemos citar: 
I- Experiência, criatividade, iniciativa e liderança; 
II- Compreensão sob as rápidas mudanças no mundo dos 
negócios, de línguas e da informática, desembaraço, 
versatilidade, capacidade de negociação e apresentação em 
público, fluência verbal 
III- Compreensão sob as rápidas mudanças no mundo dos 
negócios, de línguas e da informática, desembaraço, 
versatilidade, capacidade de negociação e apresentação em 
público, fluência verbal 
De acordo com a autora, quais alternativas estão corretas? 
a) Somente I e II são corretas 
b) Todas são incorretas 
c) Somente II é correta 
d) Todas as alternativas são corretas 
 
29. A Esfera Privada não lucrativa, segundo Rifkin (1997) são as 
instituições de âmbito privado que não prevêem lucros e 
desenvolvem ações de interesse público, podem ser 
denominadas também de Terceiro Setor. 
O terceiro setor é constituído pelas organizações sem fins 
lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 
voluntaria, num âmbito não-governamental, dando continuidade 
às práticas tradicionais de caridade, filantropia e mecenato, e 
expandindo o seu sentido para os outros domínios, graças, 
sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil (FERNANDES apud 
KAMEYAMA, 2000, p. 206). 
 Podemos concluir após a leitura que as instituições citadas são: 
a) Organizações Neo Gerenciais (ONGs).   
b) Organizações Filantrópicas Sociais (OFSs). 
c) Organizações Nacionais Governamentais (ONGs). 
d) Organizações Não Governamentais (ONGs). 
 
30. A primeira vista, o tema instrumentalidade no exercício 
profissional do assistente social parece ser algo referente ao 
uso daqueles instrumentos necessários ao agir profissional, 
através dos quais os assistentes sociais podem efetivamente 
objetivar suas finalidades em resultados profissionais 
propriamente ditos. Porém, uma reflexão mais apurada sobre o 
termo instrumentalidade nos faria perceber que o sufixo “idade” 
tem a ver com a capacidade, qualidade ou propriedade de algo. 
Com isso podemos afirmar que a instrumentalidade no exercício 
profissional refere-se: 
a) Não ao conjunto de instrumentos e técnicas (neste caso, a 

instrumentação técnica), mas a uma determinada 
capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, 
construída e reconstruída no processo sócio-histórico.  

b) Aos instrumentos tecnológicos acerca de aperfeiçoar o 
trabalho do assistente social e não sobre as capacidades a 
serem desenvolvidas no processo sócio-histórico. 
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c) Ao conjunto de instrumentos e técnicas e não às capacidades 
inerentes ao profissional. 

d) Não ao conjunto de instrumentos e técnicas, mas aos 
materiais de registros que apontam a realidade na qual o 
profissional está inserido diacronicamente. 

 
31. A instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade 
que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza 
objetivos. Sendo assim não podemos afirmar que: 
a) Os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as 

condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais 
e sociais existentes num determinado nível da realidade 
social: no nível do cotidiano. 

b) Ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano das 
classes sociais que demandam a sua intervenção, 
modificando as condições, os meios e os instrumentos 
existentes, e os convertendo em condições, meios e 
instrumentos para o alcance dos objetivos profissionais, os 
assistentes sociais estão dando instrumentalidade às suas 
ações. 

c) A instrumentalidade não é condição necessária de todo 
trabalho social, mas para a categoria constitutiva, um modo 
de ser, de todo trabalho. 

d) Os profissionais utilizam, criam, adequam às condições 
existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a 
objetivação das intencionalidades, suas ações são 
portadoras de instrumentalidade 

 
32. Na atualidade, os ajustes impostos às políticas sociais no 
Estado capitalista, por intermédio da política neoliberal, acirrada 
no Brasil na década 1990, têm demandado ao assistente social 
uma visão crítica da realidade. Cabe ao profissional ir além das 
fronteiras do imediatismo, com distanciamento necessário das 
funções pontuais, ou seja: 
a) Um constante investimento no processo de distanciamento da 

realidade concreta e das mudanças sociais em movimento, 
para identificar novas possibilidades de intervenção 
profissional, por meio de qualificação continuada para 
desenvolvimento de novas competências e habilidades para 
atender as novas demandas postas à profissão. 

b) Refletir sobre novas possibilidades de intervenção, na medida 
em que desvela o contraditório e produz as condições 
necessárias para o enfrentamento e superação das 
questões sociais que se apresentam cotidianamente. 

c) Atitude investigativa que permite revelar a essência do 
problema e pensar em como estagná-lo sem tomar novas 
atitudes, e por isso, teoria e método mesmo sendo 
elementos distintos devem ser coerentes entre si.  

d) A teoria fundamenta a prática e encontra-se no nível da 
abstração e, o método, por sua vez norteia a prática. 
Ambos,sendo assim, não devem ser incorporados no agir 
profissional. 

 
33. “É no contexto da globalização mundial sobre a hegemonia 
do grande capital financeiro, da aliança entre o capital bancário 
e o capital industrial,que se testemunha a revolução técnico 
científica de base microeletrônica,instaurando novos padrões de 
produzir e de gerir o trabalho. Ao mesmo tempo, reduz-se a 
demanda de trabalho, amplia-se a população sobrante para as 
necessidades médias do próprio capital, fazendo crescer a 
exclusão social, econômica, política, cultural de homens, jovens, 
crianças, mulheres das classes subalternas, hoje alvo da 
violência institucionalizada. Exclusão social esta que se torna, 
contraditoriamente, o produto do desenvolvimento do trabalho 
coletivo. Em outros termos, a pauperização e a 
exclusão são a outra face do desenvolvimento das forças 
produtivas do trabalho social, do desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia, dos meios de comunicação, da produção e do 
mercado globalizado.”Tendo como premissa o trecho 
apresentado podemos relacioná-lo com: 
a) O Serviço social no século XVIII. 
b) O Serviço Social no Brasil colônia. 
c) O serviço Social na Contemporaneidade. 
d) O Serviço Social no Comunismo. 

 
34. Fundou o materialismo histórico, a corrente mais 
revolucionária do pensamento social nas conseqüências 
teóricas e na prática social que propõe. É também um dos 
pensamentos mais difíceis de compreender, explicar ou 
sintetizar, pois produziu muito, suas idéias se desdobraram em 
várias correntes e foram incorporadas por inúmeros teóricos. 
Suas idéias influenciaram os fundamentos do Serviço Social. 
O excerto trata de: 
a) Yuri Pavlovich Syomin. 
b) Karl Marx. 
c) Albert Batteux. 
d) Peter Kornbluh. 
 
35. “O serviço Social surgiu no Brasil na década de 30, com 
forte da influência da __________.Exerceu um papel muito 
importante na área, pois trabalhava com obras de caridade, 
tentando mostrar que deve existir solidariedade, se 
preocupando com a moral e a estrutura da família. Com tudo 
isso podemos dizer que  a _________________ formou os 
primeiros Assistentes Sociais daí o Serviço social de caridade 
passou a ser uma profissão havendo transformações na 
sociedade estimulada pelo surgimento do capitalismo.” 
As lacunas são preenchidas corretamente com: 
a) Escola nova. 
b) Igreja católica. 
c) Sociedade feudal. 
d) Luta de classes. 
 
36. De acordo com a trajetória do serviço social é correto afirmar 
que: 
I- O Serviço Social surge como profissão atrelada à ideologia 
neoliberal e à doutrina social da Igreja Católica como resposta 
ao acirramento das contradições capitalistas  
II- Marco, foi a consolidação do Código de Ética de 1993 que, 
fruto de um fértil e democrático debate da categoria, instituiu 
como valor central a dignidade 
III- exige-se uma atuação crítica e competência teórica dos 
assistentes sociais de modo que possam desmistificar o 
cotidiano e suas relações reificadas pela sociedade capitalista, 
buscando, através da reflexão ética, construir estratégias que 
superem os limites impostos à cidadania 
IV- tem como objetivos a justiça social e a democracia. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
37. O planejamento corresponde a: 
a) reflexão, decisão, ação e reflexão. 
b) decisão, ação, reflexão e reflexão. 
c) ação, reflexão, decisão  e reflexão. 
d) reflexão, ação, decisão e reflexão. 
 
38.  De acordo com a trajetória do serviço social é correto 
afirmar que: 
I- O Serviço Social surge como profissão atrelada à ideologia 
neoliberal e à doutrina social da Igreja Católica como resposta 
ao acirramento das contradições capitalistas  
II- Marco, foi a consolidação do Código de Ética de 1993 que, 
fruto de um fértil e democrático debate da categoria, instituiu 
como valor central a dignidade 
III- exige-se uma atuação crítica e competência teórica dos 
assistentes sociais de modo que possam desmistificar o 
cotidiano e suas relações reificadas pela sociedade capitalista, 
buscando, através da reflexão ética, construir estratégias que 
superem os limites impostos à cidadania 
IV- tem como objetivos a justiça social e a democracia. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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39. O serviço social tem seu surgimento marcado pela 
consolidação do sistema ................. no momento de sua 
manifestação como .................., momento este marcado pelo 
afloramento da ................... . Para preencher as lacunas em 
aberto qual das alternativas abaixo as correspondem: 
a) Monopolista, partidários, exploração. 
b) Capitalista, monopólios, questão social. 
c) Neobileral, partidários,racionalidade. 
d) Liberal, pluralismo, exploração. 
 
40. Numa época em que os recursos públicos destinados à área 
social escasseiam e as demandas, em contrapartida, 
aumentam, a exigência por uma gestão “eficaz, eficiente e 
efetiva” dos projetos e programas sociais é categórica. No 
entanto, é necessário o desenvolvimento de uma cultura voltada 
para a elaboração, o monitoramento e a avaliação, que 
compreenda tais processos não apenas como etapas 
subseqüentes destinadas à definição das metas, 
acompanhamento do cronograma e do fluxo de caixa e 
checagem dos resultados, com vistas à captação de recursos e 
posterior prestação de contas junto aos financiadores, mas sim 
como “práticas adequadas ao aperfeiçoamento do processo de 
tomada de decisão na gestão dos projetos”, em especial na 
área social. Ao analisar o contexto mencionado, podemos 
afirmar que referente ao indicativo eficaz corresponde a : 
a) capacidade de produzir o efeito desejado, o resultado 

previsto.  
b) capacidade de utilizar os insumos adequadamente, de forma 

racional e econômica.  
c) capacidade de produzir uma diferença positiva num dado 

contexto, de forma permanente.  
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




