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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 

conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 

 
21. A sociedade latino-americana no século XXI continua a apresentar um quadro de extrema pobreza e 

desigualdade e os sistemas de proteção social continuam insuficientes para responder às demandas 
colocadas por essas situações de vulnerabilidade. Diante dessa situação, há uma exigência de 
metodologia de trabalho social. Neste sentido, assinale alternativa correta quanto a essas metodologias. 
A) Não guardam relação com os projetos societários dos quais as políticas públicas constituem expressão. 
B) Devem estar articuladas exclusivamente às estratégias e técnicas que garantam direção interventiva 

qualificada à ação. 
C) É multidimensional e relacional, diante da complexidade da realidade social exige uma abordagem de 

uma única área do conhecimento. 
D) Devem garantir uma unificação na perspectiva teórico-metodológica, contemplando as realidades 

regionais do imenso território brasileiro. 
E) Conjunto de processos, estratégias e procedimentos técnicos interventivos, eleitos a partir de pressupostos 

fundamentais, disponibilizados por ampla base teórico-metodológica e ético-política e processados numa 
adequação às diversidades regionais.  

 
22. No trabalho social com famílias é importante considerar:  

A) os significados que atribuem à pessoa do profissional que faz visita domiciliar. 
B) o conhecimento dos problemas específicos de cada família, pois cada caso é um caso, diante das 

fragilidades estas têm as soluções. 
C) a compreensão de que as famílias pobres são incapazes de proteger seus membros e educá-los, pois 

vivem em contextos de desigualdades. 
D) o reconhecimento dos espaços físicos, geográficos do território e como nele se dá a oferta e o acesso 

aos serviços e programas existentes (ou não). 
E) o cumprimento das funções básicas como família, e não se afastar da compreensão de que os pais 

sempre querem o melhor e são bons para seus filhos.  
 
23. Segundo Maria do Carmo Brantes de Carvalho (2008), as novas tecnologias sociais a serem adotadas 

pelo trabalho social que vise à emancipação dos sujeitos segue a seguinte racionalidade:  
A) Racionalidade técnico-instrumental.  
B) Racionalidade estética do pensamento tutelar. 
C) Racionalidade comunicativa, ética e critica. 
D) Racionalidade ético-comunicativa com ênfase no controle.  
E) Racionalidade cognitivo-instrumental humanizadora da ação. 

 
24. A história do Estado Social brasileiro, anterior a Constituição de 1988, revela o funcionamento da 

assistência social como: 
A) Negação de direitos.  
B) Afirmação de direitos.  
C) Plena responsabilidade estatal. 
D) Caráter universal e afiançadora. 
E) Campo de consolidação de direitos.  

 
25. Raichelis e Wanderley (2004), ao discutirem sobre as concepções de democracia e gestão pública, na 

perspectiva de superar a polarização estatal/privado, apontam a esfera pública como possibilidade social 
de construção democrática e universalização dos direitos no Estado Rede. Assinale o autor que enfatiza a 
natureza do Estado Rede. 
A) Claus Offe.  
B) Adam Smith.  
C) Robert Castel. 
D) Manuel Castells.  
E) Pierre Rosanvollon.  
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26. O Serviço Social tem como particularidade ser uma profissão organicamente vinculada às configurações 
estruturais e conjunturais da questão social e às formas históricas de seu enfrentamento. Desta forma, 
assinale a alternativa correta.  
A) Para José Paulo Netto, a questão social está elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar 

da relação capital/ trabalho – a exploração. 
B) Alejandra Pastorini, na análise da questão social, parte da instância da naturalização, da forma des-

historicizada, des-economizada e despolitizada.  
C) Segundo Rosanvallon, a questão social é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade 

experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura.  
D) Para Castel, o crescimento do desemprego e o aparecimento de novas formas de pobreza estariam 

indicando o surgimento da nova questão social e o esgotamento do modelo de proteção social baseado 
no risco coletivo devido a não adaptação dos velhos métodos de gestão social à nova realidade.  

E) Na análise sobre a questão social, Iamamoto, ao dialogar com os/as autores/as brasileiros/as, afirma 
que os fenômenos atuais de exclusão não remetem às antigas categorias da exploração.  

 
27. Quanto às exigências e desafios postos ao Serviço Social, na contemporaneidade, é correto afirmar:  

A) Expansão das Instituições de Ensino Superior privado e à distância que contribuem para a ampliação do 
conhecimento e formação de profissionais capazes de pensar e refletir criticamente os aspectos sociais.  

B) Compreender a centralidade das transformações ocorridas no mundo do trabalho e na esfera do 
Estado e da sociedade civil como fatores indispensáveis ao desempenho das competências e 
atribuições profissionais.  

C) Postura atenta quanto aos novos processos que produzem a questão social, para que o profissional 
passe a perceber as mediações necessárias à apreensão da mesma, como resultado da dimensão 
subjetiva dos indivíduos.   

D) Integrar equipes interdisciplinares, com postura atenta para reafirmação do caráter específico e 
singular de cada política social, de modo que as propostas de intervenção evidenciem as 
particularidades exclusivas de cada setor. 

E) Apreender que diante da crise que vem atingindo o mundo do trabalho as práticas dos agentes sociais 
e os projetos políticos a elas vinculados foram vitimados pela desestabilização, porém ficou imune a 
teoria social, as formulações explicativas de tais práticas e projeto.  

 
28. Quanto às mudanças econômicas e políticas recentes na dinâmica da acumulação do capital, é correto afirmar:  

A) com o acirramento da crise econômica, o modelo econômico nacional desenvolvimentista, centrado 
no padrão protecionista, excludente e autoritário tornou-se hegemônico.  

B) o Brasil, por ter experimentado na década de 1980 um pacto social democrático, explicitado na 
Constituição Federal de 1988, não assistiu de forma incisiva os avanços da hegemonia neoliberal, 
servindo para preservação das conquistas sociais.  

C) no Brasil, as bases do projeto neoliberal foram fincadas mediante a constituição de uma cultura 
política da crise que advoga a defesa da retomada do crescimento econômico, da inserção do país na 
economia internacional e da necessidade da redefinição do papel do Estado.   

D) as transformações do capitalismo mundial redefiniram os parâmetros produtivos, tecnológicos de 
concentração de capitais, de globalização e instabilidade financeira avançando no direcionamento de 
um padrão hegemônico de desenvolvimento social e econômico pautado na justiça social.  

E) com a internacionalização dos mercados financeiros, os processos de reestruturação produtiva, a 
abertura das economias e a desregulamentação repercutiram de modo marcante na realidade brasileira 
incidindo sobre um solo histórico e societário de formação social, marcado pela participação, 
democracia e cidadania.  

 
29. Em linhas gerais, as preposições do Consenso de Washigton apontam para: 

A) liberalização financeira, regime cambial e liberalização comercial. 
B) disciplina fiscal com priorização dos gastos públicos no âmbito da proteção social.   
C) reforma tributária, renegociação da dívida interna e externa e investimento nacional.  
D) privatização e ampliação de investimentos em programas sociais de combate a desigualdades. 
E) priorização absoluta para o mercado e Estado como caminho para a integração econômica e internacional.  

 
30. Do ponto de vista histórico, no capitalismo, a questão social vincula-se estritamente: 

A) aos âmbitos da política.  
B) à acumulação de riqueza e renda. 
C) à questão da exploração do trabalho.  
D) às condições subjetivas dos trabalhadores. 
E) à organização dos proprietários dos meios de produção.   
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31. Autor que tratou do conceito de hegemonia e foi decisivo para compreender como as classes sociais 
constroem uma direção moral e intelectual no estabelecimento dos processos de consensos sociais, posto 
que o domínio burguês não se estenderia pela imposição da força, pelos aparelhos coercitivos do Estado, 
mas mobilizando os aparelhos da sociedade civil. Assinale o autor de tal pensamento. 
A) Marx. 
B) Helgel. 
C) Gramsci. 
D) Althusser.  
E) Heuri Lefebvre. 

 

32. As mudanças vividas no mundo capitalista levaram alguns autores a pensar no surgimento de uma nova 
questão social, diferentemente daquela do século XIX, cuja principal manifestação era o pauperismo. 
Assinale os autores que partem deste pressuposto. 
A) Martins e Castel.  
B) Rosavallon e Castel.  
C) Castel e Pastorini.  
D) Rosavallon e Iamamoto.  
E) Yazbek e José Paulo Netto.  

 

33. Segundo José Paulo Netto (1996) a “estrutura sincrética encontra-se, como não podia deixar de ser, no 
sistema de saber que o ancora embasando, informando e legitimando as suas práticas e as suas 
representações”. O autor se refere a:  
A) Polivalência.  
B) Duplo dinamismo.  
C) Sincretismo ideológico. 
D) Sincretismo científico.  
E) Sincretismo prático – profissional.  

 

34. Sobre o Movimento de Reconceituação que demarcou o Serviço Social a partir da década de 1960, 
assinale a alternativa correta. 
A) A perspectiva reatualização do conservadorismo adotou como suporte teórico a fenomenologia.  
B) A perspectiva modernizadora destacou-se por adotar a teoria crítica como fundamento teórico e 

político que a norteou.  
C) A perspectiva modernizadora se caracterizou por adotar a fenomenologia em seus documentos 

primordiais Alto da Boa Vista e Método B.H. 
D) Um dos destaques da perspectiva modernizadora foi José Lucena Dantas no documento de Araxá que 

deu o grau de cientificidade ao Serviço Social.  
E) A perspectiva intenção de ruptura teve como principal expoente Yolanda Guerra que destacou-se 

como primeira autora a aproximar-se do marxismo e da teoria crítica.  
 

35. A Constituição Federal de 1988, fruto de redemocratização do país com a retomada das lutas sociais e 
sindicais e surgimento de novos sujeitos coletivos, definiu no seu artigo 194 a seguridade como um conjunto 
integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Assinale a alternativa que identifica os principais objetivos norteadores de organização da seguridade:  
A) Descentralização; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; gestão democrática e quadripartite  

B) Universalidade da cobertura e do atendimento; descentralização, atendimento integral; gestão 
democrática e quadripartite; eqüidade na forma de participação no custeio. 

C) Universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; eqüidade na forma de participação no custeio; descentralização; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

D) Universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de 
participação no custeio; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado 
da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados.  

E) Descentralização; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; universalidade da cobertura; uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do 
valor dos benefícios e equidade. 



Assistente Social Pág. 10 de 13 

 

36. Sobre o processo de trabalho do Serviço Social, assinale a alternativa correta. 
A) Segundo José Paulo Netto, Serviço Social não é trabalho, pois como trabalho concreto produz mais-valia.  
B) Para Iamamoto, Serviço Social não é trabalho, pois segundo a teoria marxiana se encaixaria como 

práxis social. 
C) Para Sérgio Lessa, Serviço Social é trabalho, pois por ser trabalho abstrato produz mais valia para o 

capital, além de ser trabalho imaterial.  
D) Para Iamamoto, Serviço Social não é trabalho assalariado, pois como trabalho material produz valor 

de uso e valor de troca, mas não produz mais valia.  
E) Para Sérgio Lessa, Serviço Social não é trabalho, e sim práxis social. Em sua análise toma a teoria 

marxiana para fundamentar sua reflexão sobre a ontologia do ser social.  
 
37. A trajetória da política previdenciária é fruto da correlação de forças da sociedade e da política 

econômica implementada em cada momento histórico. Assinale a alternativa correta quanto aos eventos, 
os chamados riscos sociais cobertos pela Previdência. 
A) Garantia de renda nos momentos de desamparo, inseguranças e incertezas em decorrência de doenças, 

idade avançada, maternidade e reclusão.    
B) Garantia de transferência de renda nos momentos de incerteza e insegurança relacionadas a doenças e 

acidentes, morte e desamparo. 
C) Proteção aos vulnerabilizados socialmente em decorrência do desamparo, desemprego precário e 

adoecedor, idade, maternidade e reclusão.  
D) Salário indireto e garantia de renda no momento de desemprego, carência e desamparo por morte, 

idade avançada, maternidade, doenças e invalidez. 
E) Prevenção e proteção às vulnerabilidades relacionadas ao trabalho, como doenças, invalidez, 

acidentes, morte, idade avançada, maternidade, desemprego involuntário, salário-família e auxílio-
reclusão, pensão por morte, envolvendo trabalhadores e dependentes.    

 
38. Segundo Werneck Vianna (2005), a seguridade existe constitucionalmente e ao mesmo tempo inexiste 

institucionalmente. Assinale a alternativa que melhor identifica as expressões de desconstrução da noção 
de seguridade no Brasil.  
A) Fortalecimento do incentivo público, gestão democrática e quadripartite, regulamentação das três 

áreas integradamente, dispersão do financiamento e gestão dos recursos. 
B) Regulamentação das três áreas por legislação específica, estabelecendo rumos próprios, administração 

por meio de órgãos separados; dispersão do financiamento e gestão dos recursos; fortalecimento do 
incentivo público, gestão democrática e quadripartite. 

C) Regulamentação das três áreas por legislação específica, estabelecendo rumos próprios, administração por 
meio de órgãos separados; dispersão do financiamento e gestão dos recursos;  crescente  fortalecimento da 
visão de seguro social, com característica de seguro privado;  incentivo à privatização.  

D) Regulamentação das três áreas por legislação específica, estabelecendo rumos próprios, administração por 
meio de órgãos separados, Fortalecimento do incentivo público, gestão democrática e quadripartite, 
regulamentação das três áreas integradamente, dispersão do  financiamento e gestão dos recursos. 

E) Regulamentação das três áreas integradamente, estabelecendo rumos próprios, administração por 
meio de órgãos separados; dispersão do financiamento e gestão dos recursos; incentivo integral à 
gestão pública. 

 
39. Assinale a alternativa correta quanto à Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada pela 

Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, resultado de intenso e amplo debate nacional, segundo 
Couto, Yazbek e Raichelis (2010), esta Política Nacional vai explicitar e tornar claras:  
A) as ações a serem desenvolvidas pela Assistência Social como programa governamental prioritário de 

transferência de renda ao mais pobres.  
B) as ações de Governo no campo da Assistência Social apoiada na prioridade de transferência de renda 

aos mais pobres, compartilhando as ações para a abordagem familiar.  
C) as ações e compromissos do Governo Federal com os mais pobres, definindo as prioridades do bolsa-

família, dos benefícios e serviços direcionados as famílias pauperizadas.  
D) as diretrizes para a efetivação dos programas de transferência de renda, de gestão democrática e 

compartilhada, deslocando a abordagem do indivíduo para o núcleo familiar. 
E) as diretrizes para a efetivação da Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do 

Estado, apoiada em um modelo de gestão compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são 
detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão de atenções 
socioassistenciais, deslocando a abordagem do indivíduo para o núcleo familiar. 

 



Assistente Social Pág. 11 de 13 

 

40.  Segundo Couto, Yazbek e Raichelis (2010), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), está voltado a:  
A) demarcação do caráter especifico de cada política da seguridade evidenciando o papel relevante e 

abrangente da assistência social no trato com a pobreza, o desemprego e as situações de violências a 
que estão submetida as populações de baixa renda.  

B) demarcação do caráter específico de cada política da seguridade, evidenciando o papel relevante e 
fundamental da assistência social, trazendo a tona a sua inespecificidade histórica em relação às 
demais políticas.  

C) articulação em todo o território nacional das responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de 
seguridade, especificando as ações de assistência social, que devem ser executadas e providas por 
pessoas jurídicas de direito público e privado com claros critérios de condicionalidades.  

D) articulação em todo o território nacional das responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de 
serviços, benefícios e ações de assistência social, de caráter permanente ou eventual, executados e 
providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério de universalidade e de ação em rede 
hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil.  

E) articulação em todo o território nacional das responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de 
seguridade, demarcando o caráter especifico de cada política, evidenciando o papel relevante e 
abrangente da assistência social no trato com a pobreza, o desemprego e as situações de violências a 
que estão submetida as populações de baixa renda.   

 
41. Sobre os elementos constitutivos do projeto ético-político do Serviço Social e os componentes que o 

materializam no processo sócio-histórico da profissão, segundo Teixeira e Braz (2009) é correto afirmar:    
A) São elementos constitutivos: imagem ideal da profissão, valores que a legitimam, função social e 

objetivos, conhecimentos teóricos e saberes interventivos, normas, práticas. São componentes que lhe 
dão materialidade: produção de conhecimento produzidos pela dimensão investigativa; instâncias 
político-organizativas e dimensão jurídico-política da profissão.  

B) São elementos constitutivos: (dimensão investigativa; instâncias político-organizativas e dimensão 
jurídico-política da profissão.São componentes que lhes dão materialidade: função social e objetivos, 
conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas, práticas da profissão.  

C) São elementos constitutivos: (imagem ideal da profissão, valores que a legitimam, função social e 
objetivos; instâncias político-organizativas e jurídico-política da profissão. São componentes que lhe 
dão materialidade: produção de conhecimento produzidos pela dimensão investigativa, 
conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas, práticas da profissão.  

D) São elementos constitutivos: (imagem ideal da profissão, valores que a legitimam, dimensão 
investigativa; instâncias político-organizativas e dimensão jurídico-política da profissão. São 
componentes que lhe dão materialidade: função social e objetivos, conhecimentos teóricos, saberes 
interventivos, normas, práticas da profissão.  

E) São elementos constitutivos: (dimensão investigativa; instâncias político-organizativas e dimensão 
jurídico-política da profissão.São componentes que lhe dão materialidade: imagem ideal da profissão, 
valores que a legitimam, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas, práticas da profissão. 

 
42. Segundo Guerra (2005), há uma razão instrumental e uma razão substantiva a orientar a instrumentalidade do 

Serviço Social. Assinale alternativa que indica a distinção correta entre uma e outra.  
A) A razão instrumental é emancipatória, voltada para os fins universalistas, para valores sociocêntricos, 

preocupa-se com as escolhas dos meios e no estabelecimento de finalidades. Já a razão substantiva é 
uma racionalidade subordinada e funcional ao alcance dos fins particulares, dos resultados imediatos 
e funcional às estruturas.  

B) A razão instrumental e substantiva se assemelham, pois, possuem como propósito orientar a ação 
voltada a fins imediatos e busca resultados funcionais as estruturas sociais.  

C) A razão instrumental e substantiva orientam igualmente para a instrumentalidade da ação profissional 
do assistente social de modo competente e racional. 

D) A razão instrumental é uma racionalidade subordinada e funcional ao alcance dos fins particulares, dos 
resultados imediatos e funcional às estruturas. Já a razão substantiva é emancipatória, voltada para os fins 
universalistas, para valores sociocêntricos.  Preocupa-se com as escolhas dos meios e no estabelecimento 
de finalidades. 

E) A instrumentalidade se orienta pela razão instrumental e substantiva para atingir a competência 
socioprofissional no exercício profissional.   
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43. Sobre a proposta de análise do trabalho do (a) assistente social, recuperando elementos sobre o tema 
presentes em Iamamoto (2009), é correto afirmar que a análise do trabalho do Assistente Social é:   
A) parte dos dilemas indissociáveis das relações de saber e poder presentes no contexto sócio-institucional.  
B) dissociável dos dilemas vividos pelo conjunto dos trabalhadores e suas lutas, pois, ao depender de um 

empregador a ele subordina-se.   
C) dissociável dos dilemas vividos pelo conjunto dos trabalhadores – e suas lutas- pelas especificidades 

do trabalho como prática profissional.  
D) indissociável dos dilemas vividos pelo conjunto dos trabalhadores – e suas lutas - que sofrem perdas 

decisivas em suas conquistas históricas nesse tempo de prevalência do capital que rende juros, 
articulado ao grande capital produtivo internacionalizado.  

E) dissociável dos dilemas vividos pelo conjunto dos trabalhadores, pois trata-se de uma prática profissional que 
depende de um empregador, recursos humanos, materiais e valores individuais dos sujeitos profissionais.  

 
44. Maria Inês Souza Bravo (2010), ao refletir sobre a saúde na atualidade aponta as principais questões a 

serem enfrentadas para implementação do Sistema Ùnico de Saúde- SUS. Marque a assertiva correta.  
A) A lógica macro-econômica de valorização do capital financeiro e subordinação da política social à mesma; 

falta de viabilização da concepção de Seguridade Social; Sub-financiamento e distorções nos gastos públicos 
influenciado pela lógica do mercado; ausência dos princípios ético-políticos do Projeto de Reforma Sanitária; 
falta de definição clara do papel dos governos estaduais; terceirização e precarização dos trabalhadores da 
saúde; modelo de atenção à saúde centrado na doença. 

B) Ampliar a lógica macro-econômica de valorização do capital financeiro voltado à ampliação de 
acesso a saúde da população, viabilizar o conselho de Seguridade Social, melhorar a eficiência 
imprimindo a lógica do mercado para ampliar o acesso, resgatar os princípios ético-políticos do 
Projeto de Reforma Sanitária, Governo Federal assumir plenamente o seu papel central de gestão na 
oferta dos serviços, política de recursos humanos para terceirização dos trabalhadores da saúde. 

C) Ampliar a lógica macro-econômica de valorização do capital financeiro voltado à ampliação de 
acesso a saúde da população, viabilizar conselhos locais de Seguridade Social, melhorar a eficiência 
imprimindo a lógica do mercado para ampliar o acesso, Governo Federal assumir plenamente o seu 
papel central de gestão na oferta dos serviços, política de recursos humanos para terceirização dos 
trabalhadores da saúde. 

D) Ampliar a lógica macro-econômica de valorização do capital financeiro, disponibilizando mais 
recursos para o Estado desenvolver o acesso à saúde, viabilizar os conselhos locais de Seguridade 
Social, resgatar os princípios ético-políticos do Projeto de Reforma Sanitária, Governo Federal 
assumir plenamente o seu papel de gestor na oferta dos serviços. 

E) Disponibilizar recursos humanos, financeiros, técnicos-cientificos, conforme preconiza a Constituição 
Federal de 1988. Ampliar a lógica macro-econômica de valorização do capital financeiro voltado a 
ampliação de acesso a saúde da população como defende a Emenda Constitucional nº 29.  

 
45. Para elucidar o exercício profissional do Assistente Social, Iamamoto (2009) indica elucidar o exercício 

profissional nas particulares condições e relações: 
A) de trabalho em que se inscreve, reconhecendo tanto suas características enquanto trabalho concreto- 

competências e atribuições , quanto sua dimensão  de trabalho humano abstrato, em seus vínculos 
com o processo de produção e/ou distribuição da riqueza social.   

B)  institucionais de saber e poder em que se inscreve, considerando suas competências e atribuições.   
C)  institucionais como uma atividade programática e de realização que persegue finalidades.   
D)  institucionais de saber e poder em que se inscreve, considerando suas competências e atribuições 

como uma atividade programática e de realização que persegue finalidades.   
E)  entre Sociedade x Estado e Mercado, que intervém no campo institucional e suas relações saber e poder.   

 
46. A instrumentalidade do Serviço Social, segundo Guerra (2005), é:  

A) capacidade que a profissão possui de uso adequado dos instrumentos imprescindíveis ao agir profissional. 
B) capacidade ou propriedade que a profissão obtém através de variáveis institucionais oferecidas aos 

profissionais ao seu exercício profissional. 
C) conjunto de instrumentos e técnicas com uso de adequadas estratégias e táticas para a sábia 

manipulação visando atingir resultados no exercício profissional.   
D) conjunto de instrumentos e técnicas  a ser manipulado pelo profissional de modo adequado e 

funcional a cada particular situação social problema.  
E) conjunto de condições que a profissão cria e recria no exercício profissional para dar respostas às 

demandas, diversificando em função de variáveis como: espaço sócio-ocupacional, qualificação dos 
profissionais, dentre outras.  
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47. São as finalidades que determinam o modo de atuar e a escolha por alternativas. Porém, há condições 
objetivas com os quais os homens defrontam-se escolhem , criam e aperfeiçoam os meios de trabalho. 
Assinale a alternativa correta.  
A) As necessidades são sempre sociais e as finalidades são socialmente construídas – são as finalidades 

que orientam a busca, seleção e construção dos meios. 
B) As finalidades são sempre sociais e as necessidades são socialmente construídas.  
C) Necessidades e finalidades estão diretamente relacionadas e uma depende da outra, de modo que 

necessidades e finalidades são sempre sociais.  
D) A ação profissional é orientada por necessidades e finalidades de modo que as necessidades são 

socialmente construídas. 
E) Necessidades e finalidades estão relacionadas à instrumentalidade da ação profissional, de modo que 

as finalidades são sempre sociais. 
 
48.  Segundo Barroco (2008), a ética é:  

A) um modo de agir que se impõe na vida cotidiana de modo inconsciente e que supõe projetar ações.  
B) um modo de agir e tomar decisões frente a situações da vida cotidiana em consonância com a época 

histórica de nossa existência.  
C) um modo de agir que se impõe na vida cotidiana. A cada instante da nossa existência somos 

compelidos a agir, tomar decisões, geralmente até inconsciente. 
D) um modo de agir e tomar decisões frente a situações da vida cotidiana em consonância com a época 

histórica de nossa existência e levando em conta as consequências de seus atos para si mesmo.  
E) um modo de ser prático-social que, para se objetivar, supõe a participação consciente e racional do 

indivíduo que dispõe de um grau relativo de liberdade, de autonomia, para avaliar, escolher, deliberar, 
projetar suas ações, responsabilizando-se pelas escolhas feitas, levando em conta as consequências de 
seus atos para si mesmo e para os outros.  

 
49. De acordo com a Lei n. 8.662, que regulamenta a profissão de Assistente Social constitui competência do 

Assistente Social: 
A) treinar, avaliar e supervisionar diretamente os estagiários de Serviço Social. 
B) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação.  
C) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 

nas diversas áreas do desenvolvimento social. 
D) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 

do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
E) assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 

e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. 
 
50. De acordo com a Lei n. 8.662, que regulamenta a profissão de Assistente Social constitui atribuição 

privativa do Assistente Social: 
A) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
B) encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
C) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 

Serviço Social. 
D) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais. 
E) realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a 

órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
 

  

 




