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07. A “questão social”, objeto do Serviço Social tem uma relação
com o Serviço Social desde sua gênese como profissão, ela
sustenta sua base de intervenção. De acordo com essa
afirmação é correto afirmar:
a) Todavia, não se coloca de imediato nesta relação, pois as
conexões genéticas do Serviço Social profissional não se
entretecem com a “questão social, mas com suas
peculiaridades no âmbito da sociedade burguesa fundada na
organização monopólica”.
b) Todavia, se coloca de imediato nas relações, pois as
características compulsórias do serviço social se entretecem
com a questão social, e com suas peculiaridades no âmbito
da sociedade burguesa fundada na organização.
c) Se coloca de imediato nas relações, suas conexões
temporárias do serviço social se entretecem com a questão
social, e com suas peculiaridades no âmbito da sociedade
capitalista.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

Texto para as questões 01, 02 e 03.
Por que existem canhotos?
A razão de algumas pessoas preferirem a mão direita e
outros à esquerda é um dos mistérios da ciência. Sério, está ali,
ali com “de onde viemos” e “para onde vamos”. Ninguém sabe ao
certo por que não somos todos ambidestros (as vantagens
seriam óbvias) ou, se era para escolher um lado, todos destros
de uma vez. O fato é que 10% da humanidade teima em ser
canhota, intrigando geneticistas, neurologistas e antropólogos.
Em 2004, um estudo dos franceses Charlotte Faurie e
Michel Raymond defendeu que os canhotos conquistam a sua
cota na marra: por surpreender no combate corpo a corpo, o uso
da mão esquerda era favorecido pela seleção natural.
Já na seleção artificial, só desvantagem ─até a metade
do século 20, por exemplo, só se ensinava a escrever com a mão
direita. Volta e meia ainda saem pesquisas dizendo que os
canhotos morrem antes, porque a porcentagem deles diminui
conforme aumenta a faixa etária. Na verdade, isso é reflexo do
antigo preconceito: há menos canhotos entre os idosos porque
muitos foram obrigados a ser destros.
[...]
URBIM, Emiliano. Superinteressante,
São Paulo, n. 268, p. 42, ago. 2009. (Fragmento).

01. Pode-se afirmar sobre o texto que:
I – Hoje há menos idosos canhotos por causa da pressão, até
metade do século 20, para que fôssemos destros.
II – No processo de seleção natural os canhotos superam os
destros.
III – O verbo estar na frase “Sério está ali...” é intransitivo.
Estão corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e III.
02. A oração destacada no trecho “... um estudo dos franceses
Charlotte Faurie e Michel Raymond defendeu que os canhotos
conquistaram a sua cota na marra...”, é:
a) Subordinada substantiva predicativa.
b) Coordenada sindética explicativa.
c) Subordinada adjetiva restritiva.
d) Subordinada substantiva objetiva direta.
03. Os elementos mórficos destacados em ambidestros, seriam e
antropólogos são respectivamente:
a) Prefixo, desinência número-pessoal, radical.
b) Radical, desinência modo-temporal, prefixo.
c) Prefixo, desinência nominal de gênero, tema.
d) Radical, sufixo, prefixo.
04. A frase em que a concordância nominal está correta é:
a) No baile, não foi permitida entrada de crianças.
b) A situação ficou meia tensa para todos nós.
c) Recebemos bastantes informações sobre o assalto.
d) Após a reunião todos estavam bastantes cansados.
05. Identifique a frase incorreta quanto ao emprego do sinal
indicativo de crase.
a) Sua vontade de voltar àquela cidade era imperiosa.
b) Ela conseguiu tudo àquilo que sempre desejou.
c) Ir àquela praça aos domingos fazia-lhe bem.
d) Minha mãe sempre se refere àquele triste episódio.
06. Em qual das frases há um erro de regência verbal.
a) Viso a grandes lucros com meus investimentos.
b) Não se preocupe que pagarei a você em dia.
c) Ela não perdoou aquela traição.
d) Diz-se que, antigamente, todos obedeciam aos mais velhos.

08. A profissão ao defender os interesses da classe trabalhadora,
ao buscar fundamentação teórica para compreender essa
realidade contraditória onde se insere, passou a produzir novos
conhecimentos e dar novas respostas para seu exercício
profissional no sentido de atender as demandas postas pela
“questão social”, tanto as já existentes como as novas, para que
isto aconteça requer:
a) No enfrentamento, a prevalência das necessidades da
coletividade
dos
trabalhadores,
o
chamamento
a
responsabilidade do Estado e a afirmação de políticas sociais
de caráter universal, voltadas aos interesses das grandes
maioria, condensando um processo histórico de lutas pela
democratização da economia, da política, da cultura na
construção de uma esfera pública.
b) No enfrentamento, a prevalência das desigualdades individuais
dos trabalhadores, o chamamento a responsabilidade do
empregador e a afirmação das políticas estabelecidas em
cada esfera de instituição.
c) No enfrentamento as questões sociais prevalece a
necessidade
de
cada
individuo,
respeitando
as
peculiaridades, o chamamento da esfera
de governo
municipal, estadual e federal.
d) Todas as alternativas estão corretas.
09. Essas novas demandas e respostas dadas, por sua vez
também se dão de forma .........................., pois são estabelecidas
a partir da reorganização do capital, que busca manter sua
hegemonia. Para tal organiza-se sob novas formas de exploração
do trabalho. Essa reorganização do mesmo apresenta novas
formas de expressões da “questão social”. Sendo assim, o
profissional é convocado para atender essas novas demandas,
dando respostas e buscando outras para seu exercício
profissional, ainda que localizado no jogo de tensões provocados
pela relação................... entre capital e trabalho. Para preencher
as lacunas em aberto qual das alternativas abaixo está correta:
a) aleatória, contraditória.
b) afirmatória, compulsória.
c) contraditória, contraditória.
d) coletiva, peculiar.
10. Se tratando da questão social é correto afirmar:
I - Compreender a “questão social” a partir das transformações
societárias pós- setenta é, decifrar as desigualdades sociais de
classes em seus recortes de gênero, raça, etnia, religião,
nacionalidade, meio-ambiente.
II - “Decifrar, também, as formas de resistência e rebeldia com
que são vivenciadas pelos sujeitos sociais”.
III - As novas expressões da “questão social” apresentam uma
demanda por serviços anteriormente inexistentes e que precisam
receber respostas eficientes, seja via ações públicas ou privadas.
IV - Parar responder a essas demandas exige-se 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
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entender ‘o tempo presente, os homens presentes, a vida
presente’ e nela atuar, contribuindo, também para moldar os
rumos de sua história.
V - Essas novas exigências, para um novo profissional,
favoreceram que a categoria se organizasse para além do
exercício profissional pensando na formação profissional
necessária para atender esses requisitos.
a) As alternativas I, II, III, IV, estão corretas.
b) As alternativas II, III, IV, estão corretas.
c) As alternativas III, IV, V estão corretas.
d) As alternativas I, II, III, IV, V estão corretas.
11. No que se refere a instrumentalidade do trabalho e o serviço
social é incorreto afirmar:
a) É uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai
adquirindo na medida em que concretiza objetivos.
b) Ela possibilita que os profissionais objetivem sua
intencionalidade em respostas profissionais.
c) É por meio desta capacidade, adquirida no exercício
profissional, que os assistentes sociais elaboram projetos
sociais, metodologias, estratégias e pesquisas, alteram as
condições objetivas e subjetivas e as relações com
os usuários existentes num determinado nível da realidade
social: no nível do cotidiano.
d) 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.
12. As políticas sociais, além de sua dimensão econômicapolítica como mecanismo de reprodução da força de trabalho e
como resultado das lutas de classes constituem-se:
a) Num conjunto de procedimentos técnico-operativos, cujo
componente instrumental põe a necessidade de profissionais
que atuem em dois campos distintos: o de sua formulação e o
de sua implementação.
b) Em um conjunto de praticas, cujo instrumento metodológico
coloca os profissionais em dois campos de atuação: o de
sua implantação e o de sua execução.
c) Em dois conjuntos: o de sua implantação e de sua
execução.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
13. Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa
tomar o Serviço Social como totalidade constituída de múltiplas
dimensões sendo elas:
a) Técnico-instrumental.
b) Teórico-intelectual.
c) Ética-política e formativa.
d) Todas as alternativas estão corretas.
14. Se a correlação de forças entre as classes e grupos sociais
cria, nas varias conjunturas, limites e possibilidades em que o
profissional pode mover suas respostas, se forjam a partir das
marcas que perfilam a profissão na sua trajetória, da capacidade
de analise da realidade acumulada, de sua capacitação técnica
e política em sintonia com os novos tempos”. Em continuidade da
reflexão deste enunciado qual das alternativas abaixo refere-se
corretamente no que diz respeito sobre o espaço ocupacional.
a) O espaço ocupacional deve ser tratado exclusivamente na
ótica da demanda já consolidada socialmente, sendo
necessário, a partir de um distanciamento critico do
panorama ocupacional, apropriar-se das demandas
potenciais que se abrem historicamente a profissão no curso
da realidade.
b) O espaço ocupacional não pode ser tratado exclusivamente
na ótica da demanda já consolidada socialmente, sendo
necessário, a partir de um distanciamento critico do
panorama ocupacional, apropriar-se das demandas
potenciais que se abrem historicamente a profissão no curso
da realidade.
c) O espaço ocupacional não pode ser tratado exclusivamente
na ótica da demanda já consolidada socialmente, sendo

necessário, a partir de um ligamento teórico do panorama
ocupacional, apropriar-se das demandas potenciais que se
abrem socialmente a profissão no curso da realidade.
d) O espaço ocupacional deve tratado exclusivamente na ótica
da demanda não consolidada socialmente, sendo necessário,
a partir de um distanciamento critico do panorama
ocupacional, apropriar-se das demandas potenciais que se
abrem historicamente a profissão no curso da realidade.
15. É correto afirmar:
I - O Assistente social é proprietário de sua força de trabalho
especializada.
II - A força de trabalho é produto da formação universitária que o
capacita a realizar um trabalho complexo.
III - Essa mercadoria força de trabalho é uma potencia que só se
transforma em atividade, em trabalho quando aliada aos meios
necessários sua realização grande parte encontra monopolizado
pelos empregadores.
IV - O Assistente Social ingressa nas instituições como parte de
um coletivo de trabalhadores que implementa as ações
institucionais/ empresariais, cujo resultado final é fruto de um
trabalho individual por suas especificidades, que assume perfis
diferenciados nos vários espaços ocupacionais.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as alternativas I, II, III estão corretas.
d) Somente as alternativa I, II e IV estão corretas.
16. “Desde que não foram as prescrições éticas do sigilo
profissional, podem ser difundidas e repassadas aos órgãos de
representação e meios de comunicação atribuindo-lhes
visibilidade publica na defesa dos direitos”. Qual das alternativas
abaixo tem coerência com o enunciado.
a) Os assistentes sociais dispõem de um manancial de
denuncias sobre violação dos direitos humanos e sociais.
b) Os assistentes sociais dispõem de autonomia para executar
tudo no que se refere a violação dos direitos humanos e
sociais.
c) Os assistentes sociais dispõem de um conhecimento
específico sobre violação dos direitos humanos e sociais.
d) Os assistentes sociais dispõem de recursos materiais e
metodológico para trabalhar com violação dos direitos
humanos e sociais.
17. De uma maneira geral, se tratando de projetos a atenção e
em especial entre as agências financiadoras – tem se voltado
para a efetividade das ações e não apenas para a eficiência e
eficácia no cumprimento das metas, portanto é correto afirmar
que:
a) Importa saber se, para além de uma utilização conscienciosa
dos recursos, as ações contribuíram para uma mudança
positiva na situação-problema enfocada pelo projeto.
b) Importa saber se, para além de uma utilização dos recursos,
as ações contribuíram para uma mudança positiva ou
negativa na situação-problema enfocada pelo projeto.
c) Importa saber se, para além de uma utilização da metodologia,
as ações contribuíram para uma mudança negativa na
situação-problema enfocada pelo projeto.
d) Importa saber se, para além de uma utilização conscienciosa
dos recursos específicos de materiais, as ações contribuíram
para uma mudança positiva ou negativa na situaçãoproblema enfocada pelo projeto.
18. 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 portanto é correto
afirmar:
I - Eficácia é a capacidade de produzir o efeito desejado, o
resultado previsto.
II - Eficiência é a capacidade de utilizar os insumos
adequadamente, de forma racional e econômica.
III - Efetividade é a capacidade de produzir uma diferença
positiva num dado contexto, de forma permanente.
a) Apenas a alternativa I está correta.
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b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) As alternativas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19. Projetar significa:
a) Planejar algo que se pretende realizar no futuro, sendo que
um projeto distingue-se de outras formas de planejamento,
como o planejamento estratégico de uma instituição ou uma
simples programação de atividades rotineiras por ser
fechado, isto é, tem começo, meio e fim previsíveis e
programados.
b) Colocar em prática o que foi projetado, sem esquecer que
projeto sempre estará em projeção.
c) Programar, em seguida colocar em pratica as ações
estabelecidas metodologicamente.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
20. São empreendimentos finitos que têm objetivos claramente
definidos em função de um problema, oportunidade ou interesse
de uma pessoa, grupo ou organização, portanto pode se dizer:
a) Que um “projeto social” é um planejamento para solucionar um
problema” ou responder a uma carência social.
b) Que um projeto social é um planejamento para solucionar
problemas é arrecadar financiamentos federais ou estaduais
para resolver problemas da pobreza.
c) Que um projeto social é uma metodologia para solucionar
problemas das instituições.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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