
   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

01/2013 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
(ANALISTA DE GESTÃO) 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

 

 

INSTRUÇÕES 

  

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova de seu Cargo. 

 

 O candidato deve assinalar na Folha de Respostas somente uma alternativa para 

cada questão. 

 

 A prova terá duração de 2 horas. 

 

 Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora. 

 

 Deixar sobre a carteira apenas RG, Protocolo de Inscrição, Caneta, Lápis e Borracha. 

 

 É vedada qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 

 Desligar o telefone Celular e outros aparelhos. 

 

 O candidato poderá levar consigo este Caderno de Questões restando 30 minutos 

do término da prova. 

 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. 

 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 Aguarde autorização para iniciar a prova. 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

BOA PROVA ! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

ATUALIDADES 

1. A bióloga e ativista brasileira Ana Paula Maciel foi 

detida por participar de um protesto, organizado pelo 

Greenpeace, em mares russos. Além dela, outros 29 ativistas 

foram presos, acusados pelo governo de praticarem os crimes 

de vandalismo e pirataria. Qual o motivo do protesto realizado 

pelos ativistas do Greenpeace na Rússia? 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/139951-ativista-brasileira-

deixa-prisao-na-russia.shtml 

(A) O desmatamento desenfreado das florestas coníferas do 

vale do Oussouri. 

(B) A poluição do Mar Cáspio pela indústria agrícola. 

(C) A extração abundante de ferro, carvão e gás natural do 

solo siberiano. 

(D) A exploração de petróleo no Ártico. 

 

2. Quem recebeu homenagens pelo seu bicentenário de 

morte, como um dos maiores artistas brasileiros? Mestre da 

arte barroca, ele espalhou sua arte pelas cidades mineiras, 

fazendo das esculturas “os passos da Paixão de Cristo” e “os 

doze profetas”, suas obras-primas. Qual é este artista 

mineiro? 

FONTE: http://vejabh.abril.com.br/musica-e-noite/shows/coral-cidade-

profetas-comemora-bicentenario-morte-*-758991.shtml 

(A) Oscar Niemeyer. 

(B) Hélio Oiticica. 

(C) Aleijadinho. 

(D) Vinicius de Moraes. 

 

3. Uma polêmica sobre a publicação de biografias veio a 

público nos últimos meses, após a Associação Nacional dos 

Editores de Livros, a ANEL, entrar no STF com uma ação 

direta de inconstitucionalidade. A ANEL reivindica o direito à 

publicação sem autorização do biografado. Entretanto, 

contrários a essa posição, alguns artistas se organizaram na 

associação Procure Saber, a fim de garantir a necessidade da 

autorização prévia. Quais direitos estão confrontados nessa 

polêmica? 

FONTE: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/entenda-polemica-

sobre-proibicao-de-biografias-nao-autorizadas.html 

(A) Cidadania e livre iniciativa. 

(B) Liberdade de expressão e inviolabilidade da vida privada. 

(C) Crença religiosa e convicção filosófica ou política. 

(D) Bens fungíveis e bens reciprocamente considerados. 

 

4. O julgamento da Ação Penal 470 esboçou ares de 

encerramento do imbróglio que envolveu o caso do 

“mensalão”. Passados oito anos da denúncia do esquema 

criminoso, feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson, o STF 

julgou e condenou 25 réus, alguns dos quais já cumprem 

pena. Qual denúncia desencadeou o processo de investigação 

do “mensalão”? 

FONTE: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,cronologia-do-

mensalao,9271,0.htm 

(A) Autorização indevida de empréstimos financeiros e 

abertura de linhas de crédito no BNDES.  

(B) Corrupção política, segundo a qual o Partido dos 

Trabalhadores comprava votos parlamentares a fim de 

conseguir aprovação de projetos no Congresso. 

(C) Fraude eleitoral no pleito presidencial, envolvendo a 

participação de ministros e parlamentares. 

(D) Corrupção financeira, mediante descaminho e sonegação 

tributária obtida por lobby político na Receita Federal. 

 

5. A Síria encontra-se destruída pela guerra civil que 

devasta seu território há mais de dois anos. Embora 

mergulhado em um cenário triste e com perdas irreparáveis, o 

país, contudo, vislumbra uma tênue esperança de dias 

melhores, pois, impulsionados por esforços internacionais, 

governo e oposição confirmaram presença na reunião de 

negociação “Conferência Genebra 2”. Quais os promotores da 

conferência? 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-25/*-marca-

conferencia-sobre-crise-siria-para-22-de-janeiro 

(A) ONU, Liga Árabe, EUA e Rússia. 

(B) ONU e Coalizão Nacional Síria. 

(C) UNESCO, Frente de Libertação da Síria e Mujahidin. 

(D) ONU, França, Irã e Hezbollah. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção o trecho abaixo da música “Xanéu 5”, da 

banda Teatro Mágico e, depois, faça o que se pede nas 

questões de 6 a 9: 

 

A minha tv não se conteve 

Atrevida, passou a ter vida 

Olhando pra mim. 

Assistindo a todos os meus segredos, minhas parcerias, 

dúvidas, medos, 

Minha tv não obedece. 

Não quer mais passar novela, sonha um dia em ser janela e 

não quer mais ficar no ar. 

Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver de 

novo tudo que já vi. 

(...) 

Num passado remoto, perdi meu controle... 

 

6. A música acima faz alusões constantes ao universo 

da televisão. Tais alusões são facilmente visíveis no uso de 

palavras recorrentemente usadas quando se fala em televisão, 

por exemplo: 

(A) O verbo assistir e o adjetivo antena. 

(B) O verbo assistir e o substantivo controle. 

(C) O substantivo assistir e o adjetivo antena. 

(D) O adjetivo remoto e o substantivo assistir. 

 

7. O verbo assistir, quando nos referimos ao ato de ver 

televisão, é transitivo indireto. Essa afirmação se comprova: 

(A) Pelo uso do verbo no gerúndio “assistindo”. 

(B) Pelo uso do plural em “assistindo a todos”. 

(C) Pelo uso da preposição em “assistindo a todos”. 

(D) A afirmação não pode ser comprovada na música. 

 

8. Como visto, o verbo assistir é transitivo indireto 

quando significa “ver”. No entanto, há uma outra significação 

do verbo em que ele se torna transitivo direto. Assinale a 

alternativa que apresenta o verbo corretamente usado como 

transitivo direto. 

(A) Eu assisti o filme na sessão das 22h. 

(B) Eu prefiro assistir uma pessoa necessitada do que gastar 

meu dinheiro com futilidades. 

(C) João assistiu ao banho de Maria, que estava com o pé 

quebrado. 

(D) Cansei de assistir os mesmo programas de tv. 

 

9. Sobre a colocação pronominal na música, é correto o 

que se afirma em: 

(A) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está inadequado, 

uma vez que a preposição exige um pronome do caso 

oblíquo átono. 

(B) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está incorreto, pois 

advérbios (como a palavra não) são atrativos para o 

pronome. 
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(C) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está adequado, 

uma vez que a preposição exige um pronome do caso 

oblíquo tônico. 

(D) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está correto, pois 

deveria ter sido usado um pronome de segunda pessoa 

do singular, como “te”. 

 

Para as questões de 10 a 12, leia com atenção o trecho abaixo, 

retirado de um poema de Manoel de Barros: 

 

A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo dos 

olhos. Vô! o livro está de cabeça pra baixo. Estou deslendo. 

Extraído de: http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp 

 

10. Um dos aspectos mais interessantes do poema é a 

palavra criada pelo poeta, isto é, a palavra “deslendo”. Esse 

recurso de criação é conhecido como: 

(A) Neologismo. 

(B) Estrangeirismo. 

(C) Preciocismo. 

(D) Citação. 

 

11. Para formar uma palavra, diversos tipos de 

composição e derivação são possíveis. Em “deslendo”, vemos 

ser utilizada: 

(A) Derivação Prexifal. 

(B) Derivação Sufixal. 

(C) Composição por Justaposição. 

(D) Derivação Parassintética. 

 

12. O prefixo “des”, normalmente marca negação. Desler, 

portanto, seria “não ler”, ou “ler ao contrário”. Há um prefixo 

de negação em todas as palavras abaixo, exceto em: 

(A) Descontruir. 

(B) Destituição. 

(C) Desrespeito. 

(D) Destino. 

 

Para as questões de 13 e 14, leia com atenção a tirinha abaixo, 

de André Dahmer: 

 
Extraído de: http://www.malvados.com.br/ 

 

13. Sobre a tirinha, veja as afirmações abaixo. 

 

I - O humor reside na quebra da expectativa do 

leitor, que ao ler “meio caminho andado rumo à 

felicidade” crê que a personagem já tem amigos 

para combater a depressão, o que é negado no 

terceiro quadrinho. 

II - É possível pressupor que a felicidade, dentro 

desse contexto, prefigura como o contrário de 

depressão. 

III - A depressão não é negativada no quadrinho, o 

que é fica explícito no terceiro quadrinho, onde a 

personagem se vangloria de ter depressão. 

 

É correto o que se afirma, apenas em: 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I, II e III. 

(D) I e III. 

 

14. Para que a crase e o sentido se mantenham em “rumo 

à felicidade”, poderíamos substituir por: 

(A) Com destino à alegria. 

(B) Rumo à contentamento. 

(C) Rumo à ser feliz. 

(D) Com destino à frustração. 

 

15. Na oração “Todas as questões da prova foram 

anuladas”, recorrente em exames e provas de concurso, evita-

se culpar alguém. Pensando nisso e em como a gramática 

influencia fortemente no sentido de uma oração, assinale a 

alternativa correta. 

(A) A oração está na voz ativa, com sujeito oculto, para que 

não se identifique quem anulou as questões. 

(B) A oração está na voz passiva sintética, para que seja 

impossível identificar quem anulou as questões. 

(C) A oração está a voz ativa e tem sujeito indeterminado, o 

que permite que fique impossível identificar quem anulou 

as questões.  

(D) A oração está na voz passiva analítica, com o agente da 

passiva ocultado, para que não seja possível identificar 

quem anulou as questões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. A Implantação do Serviço Social se dá no decorrer do 

processo histórico referente à questão social emergente na 

década de 1930. Surge iniciativa de intervenção por intermédio 

da Igreja Católica, dentro dos seus princípios morais e de 

benemerência. 

Assinale a alternativa correta referente à principal questão 

social emergente na época e de ação da Igreja Católica. 

(A) Surgimento da classe operária. 

(B) Assistencialismo entre os mais pobres. 

(C) Exploração da força de trabalho operária. 

(D) Baixo salário. 

 

17. “A concepção moderna de Estado cria, a cada passo, 

iniciativas oficiais no terreno social, e daí a ampliação do 

campo de ação da Assistente Social junto aos poderes 

públicos. Também as instituições particulares já estão 

recorrendo aos métodos modernos de ação. Se no inÍcio da 

Escola de Serviço Social atraiu principalmente a atenção dos 

órgãos públicos, hoje está tomando posição de destaque 

perante as instituições particulares. Inúmeros são os pedidos 

de Assistentes, mas não tem sido possível corresponder a 

todos, por falta de número suficiente de habilitados nas 

diversas funções. Sobejam motivos para afirmar que a carreira 

http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp
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de Assistente Social tomará, também no Brasil, o 

desenvolvimento que tem tido em outros países” 

(Programa da Escola de Serviço Social (PUC/SP)) 

 

A Primeira escola de Serviço Social no Brasil, fundada pelo 

CEAS, surgiu em qual ano? Marque a alternativa correta. 

(A) 1942 

(B) 1936 

(C) 1933 

(D) 1944 

 

18. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa 

correta que expresse a luta pela cidadania e a questão social. 

 

“Dispondo de uma dimensão estrutural, a “questão social” 

atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e 

surda da cidadania.” ( IANNI,1992) 

(A) Humanidade e desigualdade econômica. 

(B) Luta pelos direitos e miséria. 

(C) Direito individual e exclusão social. 

(D) Luta pelo reconhecimento de direitos de todos e 

desigualdade social. 

 

19. “Historicamente, passa-se da caridade tradicional 

levada a efeito por tímidas e pulverizadas iniciativas da classe 

dominante nas diversas manifestações filantrópicas, para a 

centralização e racionalização da atividade assistencial e de 

prestação de serviços sociais pelo Estado, à medida que se 

amplia o contingente da classe trabalhadora e sua presença 

política na sociedade. Passa o Estado a atuar 

sistematicamente sobre as seqüelas da exploração do 

trabalho expressas nas condições de vida do conjunto dos 

trabalhadores” ( Iamamoto e Carvalho, 1985). 

 

Nesse sentido, a assistência social caminha para se estruturar 

enquanto política social. Assinale a alternativa correta. 

(A) A Assistência Social redireciona seu modelo 

assistencialista para o modelo assistencial 

redistributivista. 

(B) A Assistência social caminha para sua estruturação, 

através da substituição do “espírito filantrópico” e religioso 

pelo conhecimento técnico cientifico. 

(C) A Assistência Social redimensiona a política social 

através do enfrentamento  à pobreza e miséria. 

(D) A partir de 1964, as políticas sociais passam a ter caráter 

de uma política de direitos, marcada pela luta dos direitos 

sociais. 

 

20. A partir da Constituição Federal de 1988, a 

Assistência Social Brasileira ganha uma nova concepção 

baseada no campo dos direitos, da universalização dos 

acessos e da responsabilidade estatal.  

Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas seqüências abaixo 

que correspondem a seção IV da Assistência Social, artigo 203 

e seus objetivos. 

 

(    ) 

A Assistência Social será prestada a quem dela 

necessitar, perante pequena contribuição na seguridade 

social. 

(    ) Amparo às crianças, adolescentes e idosos carentes. 

(    ) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 

(    ) 

Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção, ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. 

Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta. 

(A) V- V- F- V 

(B) F- V- F- V 

(C) F- F- V- V 

(D) F- F- V- F 

 

21. A seguridade social compreende um conjunto de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos a: _______, 

__________ e ____________. 

De acordo com artigo 194, previsto na Constituição Federal, 

assinale a alternativa que complete correta e respectivamente 

as lacunas do trecho acima. 

(A) saúde, educação e assistência social. 

(B) previdência, assistência social e educação. 

(C) saúde, previdência e assistência social. 

(D) saúde, previdência e educação. 

 

22. Cabe a Assistência social ações de prevenção e 

provimento de um conjunto de garantias ou seguranças que 

cubram, reduzam ou previnam exclusões, riscos e 

vulnerabilidades sociais (Sposati, 1995), bem como atendam 

as necessidades emergentes ou permanentes decorrentes de 

problemas pessoais, sociais de seus usuários. 

De acordo com o texto acima e a Lei n. 8.742 de 7 de dezembro 

de 1993, assinale a alternativa correta que corresponda a 

definição desta lei. 

(A) A Assistência Social rege-se pelo princípio da 

universalização de direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas. 

(B) Proteção social, que visa à garantia a vida, à redução de 

danos e a prevenção da incidência de riscos. 

(C) A gestão das ações na área de assistência social fica 

organizada sob forma de sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS). 

(D) Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 

é Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

 

23. A gestão das ações na área de assistência social fica 

organizada sob forma de sistema descentralizado e 

participativo, denominado Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS), lei 12.435 de 6 de julho de 2011. 

Assinale a V (verdadeiro) e F (falso) para as alternativas que 

correspondam aos objetivos previstos na gestão do SUAS: 

 

(    ) 

Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento 

e a cooperação técnica entre os entes federativos que, 

de modo articulado, operam a proteção social não 

contributiva. 

(    ) 
Definir níveis de gestão, respeitadas as diversidades 

regionais e municipais. 

(    ) 

Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos 

na organização, regulação, manutenção e expansão das 

ações de assistência social. 

(    ) 
Integrar a rede pública e privada de serviços, 

programas, projetos e benefícios de assistência social. 

 

Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta. 

(A) V – F – V – F 

(B) V – F – F – V  

(C) V – V – V – V  
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(D) F – V – V – F  

 

24. Passadas quase duas décadas da aprovação da Loas, 

analisar o processo de implantação dessa nova matriz para a 

Assistência Social, não é tarefa simples. É importante destacar 

que com a implantação da PNAS e do SUAS em 2004, tem 

liberado em todo território nacional, forças políticas que 

disputam a direção social da assistência social na perspectiva 

da justiça e dos  direitos que ela deve consagrar, na estrutura 

organizativa e lógica de gestão e controle das ações na área.  

Assinale a alternativa correta que expresse um dos objetivos 

da PNAS que indique ações públicas e integradas no 

enfrentamento das expressões da questão social: 

(A) Prover serviços, apresentações, projetos de proteção 

social básica e ou especial para famílias, indivíduos e 

grupos que dela necessitem. 

(B) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 

grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 

serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 

urbana e rural. 

(C) Assegurar ações no âmbito da Assistência Social que 

tenham centralidade na criança e garantam a convivência 

no meio familiar e comunitário. 

(D) Articular as políticas públicas por meio de ações 

centralizadas no governo destinadas ao enfrentamento 

das desigualdades sociais. 

 

25. Previsto na lei 12.435, de 2011, a Assistência Social 

organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: Proteção 

Social Básica e Proteção Social Básica Especial.  

As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela 

rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos 

entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de 

assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as 

especificidades de cada ação. 

Foram feitas quatro afirmações referentes ao Sistema de 

Proteção Social Básico e Especial. 

 

I - A proteção social básica prevê conjunto de 

serviços, programas e projetos que visam 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco 

social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. 

II - CREAS- Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social é uma unidade pública de 

abrangência e gestão municipal, destinada à 

população referente ao Sistema de Proteção 

Social Básica. 

III - A proteção social especial prevê conjunto de 

serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, a defesa de 

direitos, o fortalecimento de potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 

para o enfrentamento das situações de violação 

de direitos. 

IV - CRAS - Centro de Referência da Assistência 

Social é uma unidade  pública de base territorial, 

localizada nas áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social. 

 

Estão corretas, apenas as afirmações: 

(A) II e III. 

(B) II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) I, II, III e IV. 

 

26. “A ética não se esgota na afirmação do compromisso 

ético profissional. É preciso que o compromisso seja mediado 

por estratégias concretas, articulado à competência 

teórico/técnica e a capacidade de objetivá-las praticamente 

por meio da realização dos direitos sociais.” (Barroco, 2004) 

De acordo com a citação acima, referente aos compromissos 

éticos profissionais que fundamentam o Código de Ética 

profissional do Assistente Social, é de DIREITO do Assistente 

Social: 

(A) A participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais e na formulação e implementação de 

programas sociais. 

(B) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não 

esteja capacitado/pessoal e tecnicamente. 

(C) Desempenhar suas atividades profissionais com 

eficiência e responsabilidade, observando a legislação 

em vigor. 

(D) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e defesa 

de seus interesses e necessidades. 

 

27. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, lei n. 8069 de 13 de julho de 1990, leia 

atentamente o artigo abaixo e marque a alternativa incorreta. 

 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em regime livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes. 

(A) Toda criança ou adolescente que estiver inserida em 

programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada a cada 3 meses, com base em 

relatório elaborado por equipe multiprofissional. 

(B) Cabe a autoridade judiciária competente decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar 

ou colocação em família substituta, em quaisquer das 

modalidade previstas no art. 28 desta lei. 

(C) A permanência da criança e do adolescente em 

programas de acolhimento institucional não se prolongará 

por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada a 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

(D) A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente 

a sua família terá preferência em relação a qualquer outra 

providência, caso em que será incluída em programas de 

orientação e auxilio. 

 

28. “Quando a família (tenha ela a configuração que tiver) 

e a comunidade não dão conta de garantir a vida dentro dos 

limites da dignidade (aí incluído um mundo amistoso, 

acolhedor), cabe ao Estado assegurar aos cidadãos tais 

direitos para que a criança desfrute de bens que apenas a 

dimensão afetiva pode fornecer.”  (Vicente, 2005) 

Portanto, o vínculo, por meio do direito a convivência passa a 

fazer parte de um conjunto de medidas estabelecido em 

colocação em família substituta, conforme prevê o ECA, no 

art.28 e art.33. Escolha a alternativa correta. 

(A) O deferimento da guarda pressupõe a prévia decretação 

da perda ou suspensão do poder familiar. 

(B) Guarda é medida excepcional e irrevogável, a  qual se 

deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de 

manutenção da criança e adolescente na família natural 

ou extensa. 

(C) A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo 

a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 

os pais. 

(D) Nenhuma das alternativas acima. 
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29. De acordo com prática ética, investigativa e de 

intervenção do Assistente Social, complete as lacunas nas 

frases abaixo e assinale a alternativa que contemple a 

sequência correta. 

 

I - O Assistente Social ocupa um lugar privilegiado 

no mercado de trabalho: na medida em que ele 

atua diretamente no cotidiano das classes e 

grupos sociais menos favorecidos, ele tem a real 

possibilidade de produzir __________  sobre 

essa mesma realidade. 

II - Se no cotidiano da prática profissional, o 

Assistente Social não se atualiza, não questiona 

as demandas institucionais, não acompanha o 

movimento e as mudanças da _______ _____, 

estará fadado ao fracasso e uma reprodução de 

atividades mecânicas, tornando-se um 

burocrata. 

III - O cotidiano cria armadilhas às quais o 

Assistente Social deve estar atento. Nenhuma 

situação pode ser considerada apenas em sua 

__________, pois senão corre-se o risco de se 

perder de vista a dimensão social da vida 

humana. 

IV - Qualquer situação que chegue ao Serviço Social 

deve ser analisada a partir de duas dimensões: a 

da singularidade e da ____________ . Para tal, é 

necessário um conhecimento teórico profundo 

sobre as relações sociais fundamentais de uma 

determinada sociedade. 

 

(A) tecnicidade / cotidianidade / realidade / igualdade. 

(B) conhecimento / cotidianidade / singularidade / realidade. 

(C) tecnicidade / realidade social / singularidade / 

universalidade. 

(D) conhecimento / realidade social / singularidade / 

universalidade. 

 

30. O chamado “Terceiro Setor”, na interpretação 

governamental, é tido como distinto do Primeiro Setor 

(________) e do segundo setor (_________). O Terceiro setor é 

considerado como um setor (___________), não lucrativo, 

voltado ao desenvolvimento social. 

Identifique cada setor e escolha a alternativa que complete 

respectiva e corretamente as lacunas: 

(A) Mercado, Sociedade civil, Estado. 

(B) Estado,Público e Mercado. 

(C) Não Governamental, Mercado e Estado. 

(D) Estado, Mercado e Não Governamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




