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ASSISTENTE SOCIAL 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 

30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 05 
 

Só se adquire perfeita saúde se vivendo na obediência às leis da Natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem 

verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão 

automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos 

conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza. 
Gandhi 

 

01. Sobre o emprego da crase, observe os fragmentos abaixo: 
 

I.  "vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "automaticamente sujeitos a controle" 
 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, a crase indica a presença apenas do artigo "as". 

B) No fragmento II, se o termo "controle" fosse substituído por "fiscalizações", estaria correto o trecho: automaticamente 

sujeitos à fiscalizações. 

C) No fragmento I, existe a presença da preposição "a" e do artigo "as". 

D) No fragmento II, a crase é facultativa. 

E) Se no fragmento I, o termo "leis" estivesse no singular, a crase não seria obrigatória.  

 

02. No tocante à Sintaxe de Colocação, analise os itens abaixo: 
 

I. "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza." 

II.  "e tornou-se parte harmoniosa da natureza." 
 
Está CORRETO o que se afirma na alternativa  
 
A) No item I, o pronome também poderia estar enclítico ao verbo. 

B) No item II, a ênclise é obrigatória.  D) No item I, a próclise é obrigatória. 

C) Tanto no item I como no item II a ênclise é obrigatória. E) No item II, a próclise é obrigatória. 

 

03. Em todas as alternativas, os termos sublinhados se classificam como Pronome, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 

B) "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle..." 

C) "Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza‖. 

D) "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou." 

E) "quando a gula estiver sob controle.‖ 

 

04. Observe os fragmentos abaixo: 
 

I. "Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle." 

II. "Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza.‖ 
 
Sobre os termos neles sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No fragmento I, exprime circunstância modal. 

B) No fragmento II,  liga orações exprimindo ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. 

C) No fragmento I,  exprime circunstância temporal e no II, ideia de adição. 

D) No fragmento II, poderia ser permutado por "porém" sem causar prejuízo de significado. 

E) No fragmento I, poderia ser substituído por "uma vez que", sem mudar o sentido original. 

 

05. Em uma das alternativas abaixo, há ERRO quanto à justificativa para o acento do termo sublinhado. Assinale-a. 

 

A) ‖Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza" - acentua-se por ser proparoxítono. 

B) ‖A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde‖ - a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 

C) ‖Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro" - o termo se acentua por ser paroxítono terminado 

em ditongo. 

D) "Só se adquire perfeita saúde" - o termo é acentuado por ser monossílabo tônico. 

E) "vivendo na obediência às leis da Natureza." - acentua-se o termo por ser paroxítono terminado em ditongo. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/gandhi/
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TEXTO 02 para as questões 06 e 07 

 

Gostar de si mesmo, sem egoísmo. Apreciar as pessoas em volta. Cuidar da saúde mental e física. Gostar dos seus 

horários. Não ficar melancólico, mas guardar na lembrança as melhores coisas da vida. E não abrir mão de ser feliz. A 

busca da felicidade já justifica a existência. 
Dorival Caymi 

 

06. Sobre a Pontuação do texto 02, é CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) A vírgula após "melancólico" poderia ser substituída por ponto e vírgula. 

B) O ponto após o termo "vida" poderia ser retirado e o conectivo "E" grafado em minúsculo dando continuidade à oração. 

C) Após o termo "física", poderia haver uma interrogação. 

D) Poderia ser retirado o ponto após o termo "volta". 

E) Estaria também correto, se houvesse uma vírgula após o termo "lembranças". 

 

07. Observe os verbos sublinhados abaixo: 

 

I. ―Gostar de si mesmo, sem egoísmo" 

II. "Cuidar da saúde mental e física" 

III. "Gostar dos seus horários" 

IV. "A busca da felicidade já justifica a existência" 

V. "E não abrir mão de ser feliz" 

 

Assinale a alternativa cujos verbos exigem complemento regido de preposição. 

 

A) I, IV e V. B) II, III e IV. C) III, IV e V. D) I, II e III. E) II e IV. 

 

08. Analise o trecho abaixo : 

 

"Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número um." 

Mario Quintana 

 

Para Quintana,  

 

A) é preciso sempre buscar inspiração nos acontecimentos passados. 

B) inspirar-se no velho é algo que denota sabedoria humana. 

C) a criatividade é algo fundamental para se fazer poesia. 

D) nada é mais prazeroso ao poeta do que a cópia de textos já existentes. 

E) é irrelevante ser inédito no âmbito poético. 

 

09. Analise o texto abaixo: 

 

"Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas horas e 

dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz." 
Carlos Drummond de Andrade  

 

Para Drummond,  

 

A) inexiste diferença entre ser colega e ser amigo. 

B) colega é aquele que é fiel e fala sempre a verdade.   

C) amigo procura sempre agradar o outro.  

D) colega e amigo buscam sempre a inverdades no diálogo. 

E) ser amigo é declarar a verdade com segurança. 
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Texto 03 para a questão 10 

 
www.facebook.com.br 

 

Após a leitura do texto, tem-se como mensagem que 
 

A) o líder precisa apontar caminhos e metas. 

B) forçar os subalternos à ação, mesmo que à força.  D) ser líder é algo que exige silêncio e paciência. 

C) o verdadeiro líder orienta como se deve proceder.  E) liderança é sinônimo de monopólio e poder. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

11. O método é a relação constituinte, necessária e objetiva entre o investigador e o objeto investigado. Sobre o tema, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) ler e interpretar o objeto do conhecimento é proceder a sua mudança. 

B) no método do concreto ao abstrato, está contida a concepção marxiana de teoria e de prática. 

C) é na prática que se expressam as determinações do objeto. 

D) o objeto não é anterior à teoria. 

E) a reflexão teórica por si só constrói um objeto e permite ao sujeito conhecer os elementos que compõem as determinações 

desse objeto. 

 

12. Uma profissão só existe em condições e relações sociais historicamente determinadas. Essa afirmativa significa que 

 

A) a prática profissional é uma ―expressão‖ da prática social. 

B) a prática social e a prática profissional, pela relação intrínseca que possuem, se confundem. 

C) a profissão não é parte constitutiva de uma prática social. 

D) a prática profissional como parte da prática social requer elucidar que uma profissão não necessariamente está inserida na 

vida social. 

E) se faz necessário compreender que uma profissão existe solta de um contexto social, econômico, político e cultural. 

 

13. A prática profissional não tem o poder miraculoso de revelar-se a si mesma. Em relação à prática profissional, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) sua função é distinta da função da práxis revolucionária. 

B) não favorece determinada prática social. 

C) por conter a práxis social e um caráter político, a prática profissional pode ser confundida com a práxis social e a prática 

política. 

D) por não ser uma prática revolucionária, não pode contribuir para o fortalecimento de uma consciência revolucionária. 

E) tem uma intervenção, cuja execução é dinamizada por sujeitos profissionais  — o assistente social — sendo ele apenas 

quem a organiza. 

 

 

 



HUOC - ASSISTENTE SOCIAL 
 

6 
 

14. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é CORRETO afirmar sobre a atribuição do Conselho 

Tutelar 

 

A) representar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

B) assessorar o Poder Legislativo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente. 

C) aplicar medida de destituição da tutela. 

D) representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação de direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3, inciso II, da 

Constituição Federal. 

E) expedir certidões de nascimento de criança e adolescente quando necessário. 

 

15. Os Conselhos Regionais de Serviço Social –CRESS aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos 

da legislação profissional: 

 

A) No caso de reincidência na mesma infração no prazo de dois anos, a multa cabível será elevada ao dobro. 

B) multa no valor de uma a quatro vezes ao da anuidade vigente.  

C) suspensão de um ano e meio de exercício da profissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação, deixar de 

cumprir disposições do Código de Ética. 

D) cancelamento definitivo nos casos de extrema gravidade ou reincidência contumaz, podendo tal situação ser alterada após 6 

anos do ocorrido, quando prescreve a infração. 

E) cancelamento definitivo somente nos casos de extrema gravidade. 

 

16. O novo paradigma de gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas é construído num contexto conjuntural 

favorável à elaboração de regulações institucionais indutoras de mecanismos unificados e democráticos, que 

evidentemente possuem maior impacto, a depender das condições objetivas e das estratégias adotadas, 

especialmente coletivas e estatais. Dentre os processos que “regram” a “nacionalização” da política pública, 

ganha(m) centralidade. 

 

A) regras de habilitação municipal, com exigência de padrões mínimos de organização do sistema municipal de assistência 

social e estabelecimento do pacto de aprimoramento da gestão federal, como mecanismo indutor na implantação do Suas 

pela esfera federal. 

B) novos mecanismos de gestão financeira com repasse descontinuado entre  os fundos públicos de assistência social federal, 

estaduais e municipais, por piso de proteção. 

C) implantação dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras, para o atendimento sociofamiliar e a prestação de 

outros serviços de proteção social especial, adotando-se o critério da equidade na cobertura progressiva de cofinanciamento. 

D) adoção de processos de fiscalização e de avaliação dos serviços com organização de indicadores básicos de seu 

funcionamento. 

E) organização de aplicativos que democratizam a informação e possibilitam o planejamento das ações, a prestação de contas 

de recursos repassados, a publicização dos repasses financeiros. 

 

17. A gestão do Centro de Referência de Assistência Social - Cras e dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social - Creas quanto aos procedimentos, fluxos e estratégias profissionais, requer leitura teórico-

política crítica da realidade social, com apreensão das tendências que geram demandas, planejamento, execução e 

avaliação das ações. No que se refere a ambos os serviços, é CORRETO afirmar que 

 

A) na organização do Sistema Municipal de Assistência Social, no processo de habilitação e vinculação ao Suas, o requisito 

fundamental é a implantação do Creas. 

B) no Creas, colocam-se como diretrizes a identificação das situações de vulnerabilidade social e risco no território de 

abrangência e a articulação da rede local. 

C) o Cras deve oferecer a proteção aos indivíduos e às famílias nas situações de violência, e contingências pessoais e sociais, 

de modo a ampliar capacidades para enfrentamento das situações de violação de direitos. 

D) o processo de implantação dos Creas tem sinalizado maior dificuldade na estruturação dos serviços, considerando a 

complexidade das medidas de proteção. 

E) a gestão do Cras exige interface com as demais políticas, especialmente a de saúde, com o sistema de abrigamento 

provisório, sociojurídico, além de Defensoria Pública. 

 

18. A passagem da teoria à prática envolve 

 

A) definição dos fins, apenas. 

B) processos de objetivações humanas. 

C) transmutação imediata de uma na outra. 

D) mediações objetivas, sem relação com mediações subjetivas. 

E) somente a busca dos meios. 
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19. A reflexão ética é pressuposto para a formação\capacitação e o exercício profissional; é necessária para o 

desvelamento da realidade, face às implicações éticas do agir profissional, aos conflitos éticos presentes no cotidiano 

profissional, aos impasses diante de escolhas de valores. No tocante ao tema, é CORRETO afirmar que 

 

A) a moral, na sociedade capitalista, não possui uma função ideológica. 

B) para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente; por isso o homem sempre tem consciência do âmbito 

ético-político de sua ação. 

C) nem sempre está presente nas tomadas de decisão, uma vez que nem sempre temos consciência da ética. 

D) ética e política não guardam entre si uma relação intrínseca. 

E) quando a ética é tratada ontologicamente, pode propiciar uma elevação acima da cotidianidade, permitindo a escolha 

consciente diante das contradições. 

 

20. Na práxis, o fator subjetivo só é considerado em unidade com o objetivo, ou seja, como intenção tornada objeto, já 

realizada. Em relação ao tema, é CORRETO afirmar que 

 

A) o que se leva em consideração é a finalidade (resultado ideal) e não, o resultado final (resultado real). 

B) a práxis, no seu mais alto grau (criador, revolucionário), inclui a teoria que ela vivifica e verifica. 

C) como a práxis supõe trabalho, e este é seu fundamento, a práxis se esgota nele. 

D) nem toda práxis social é constituída por posições teleológicas e relações causais. 

E) em Marx, a práxis revolucionária não necessariamente significa o modelo radical de práxis. 

 

21. Analisar o Serviço Social e relações no trabalho implica considerar que 

 

A) o trabalho profissional não necessariamente é polarizado pela trama de suas relações e interesses. 

B) não reproduz interesses contrapostos, já que responde, apenas, às demandas do trabalho. 

C) a profissão é tanto um dado histórico quanto resultante dos sujeitos sociais que constroem sua trajetória e redirecionam seus 

rumos. 

D) o exercício profissional apenas cria as possibilidades da transformação da sociedade de classes. 

E) sua intervenção não cria condições favoráveis à reprodução da força de trabalho. 

 

22. A categoria de mediação pode ser trabalhada tanto no plano da recuperação racional dos determinantes e do 

movimento histórico do objeto de intervenção, da realidade em última análise quanto no plano da prática no 

sentido da intervenção profissional. Nesse sentido, é CORRETO afirmar sobre essa categoria que 

 

A) não é uma estrutura nascida nas ―maquinações do intelecto‖; é um componente estrutural do ser social. 

B) embora seja uma categoria objetiva, não precisa estar presente em qualquer realidade. 

C) não ultrapassa a ―acidentalidade‖ e o idealismo. 

D) trata-se de símbolo teórico que bem representa a viragem ocorrida na profissão, a partir da década de 90. 

E) possui uma única natureza, isto é, reflexiva. 

 

23. A leitura do movimento das estruturas endógenas e exógenas, fundante do espaço institucional de intervenção, 

apresenta como um dos seus fatores o constante na alternativa 

 

A) Imediatização de política institucional (setorial) em face das políticas públicas de corte social. 

B) Desconsideração do campo de forças políticas, representadas ou dentro de área de influência. 

C) Supervalorização da capacidade técnica de influência e de ação propriamente dita, considerando-se a composição das 

unidades técnicas de ação. 

D) Condições favoráveis de dimensionamento concreto dos instrumentais técnicos da profissão, seja para ações de cunho mais 

amplo ou para ações que se dirijam para atuação individualizada. 

E) Garantia de constituição de alianças restritas no arco de forças políticas envolvidas, voltadas, com exclusividade, à 

consolidação de eixos das políticas em execução. 

 

24. Constitui-se diretriz da política de atendimento, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA o que 

consta na alternativa 

 

A) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 

B) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

C) Políticas e programas destinados a prevenir o período de afastamento do convívio familiar. 

D) Campanha de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. 

E) Integração operacional de órgãos do judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento. 
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25. Das Relações com Assistentes Sociais e outros Profissionais é vedado ao Assistente Social, segundo o previsto no 

Código de Ética, 

 

A) prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. 

B) intervir, sem qualquer exceção, na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional. 

C) realizar crítica pública a colega e outros profissionais. 

D) guardar sigilo profissional em atuação multidisciplinar. 

E) usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou processos seletivos. 

 

26. No tocante à emergência da categoria mediação no discurso profissional do Serviço Social, é CORRETO afirmar 

que 

 

A) sua emergência processou-se a partir do momento em que a vanguarda do Serviço Social encontrava-se em pleno trabalho 

de ultrapassagem da incorporação problemática do marxismo. 

B) sua introdução se dá inicialmente, pela via da análise filosófica e de sua inserção sócio-profissional. 

C) a pressão das demandas postas pela realidade à profissão não gerou a discussão metodológica da mediação enquanto 

categoria teórica. 

D) o recurso à categoria de mediação não foi presidido pelo impulso da realidade social e profissional. 

E) as abordagens de cunho metodológico da categoria mediação estiveram presentes desde o primeiro momento de sua 

emergência, no discurso profissional. 

 

27. Em relação aos elementos do planejamento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A implementação é a operação, nos espaços e nos prazos determinados, das ações previstas no planejamento. 

B) Existe um momento no qual se pode dizer que se tem perfeitamente delineado e delimitado o objeto sobre o que se planeja. 

C) O controle é o instrumento de apoio e racionalização da execução. 

D) A retomada do processo não garante a perspectiva dialética de reflexão e de permanente confronto com a realidade. 

E) A implantação significa tomar providências concretas para a realização de algo planejado. 

 

28. No que se refere aos rumos que o debate sobre política social no Brasil tomou nesse contraditório período dos anos 

1990 e 2000, verifica-se que 

 

A) o lugar cada vez mais privilegiado que a pobreza assume no debate sobre política social não impede que o enfrentamento da 

questão social generalize os direitos sociais. 

B) as controvérsias entre universal e focalizado se resumem à escolha que os governantes fazem diante de recursos parcos e de 

demanda cada vez maiores. 

C) houve esmorecimento do debate em torno dos princípios implícitos na concepção de política social presente na Constituição 

de 1988, que não tratava de combater a pobreza, mas, de configurar políticas destinadas a assegurar direitos. 

D) a mudança do estatuto teórico da questão social não guarda vinculação à reestruturação da noção de política social em 

direção aos mais pobres. 

E) na concepção de política social inspirada na vertente de pensamento de Amartya Sen, sistemas universais não têm lugar, 

pois os sistemas devem estar focados na capacitação dos indivíduos para o exercício da autonomia. 

 

29. Quanto à relação sujeito\objeto no processo de conhecimento, segundo o marxismo, é CORRETO afirmar que 

 

A) o papel do sujeito é meramente passivo. 

B) é uma relação em que o sujeito está implicado no objeto. 

C) o objeto da pesquisa depende da consciência do pesquisador. 

D) o papel do sujeito não é fundamental no processo de pesquisa. 

E) se trata de uma relação de externalidade. 

 

30. Das Relações do Assistente Social com a justiça, prevista no Código de Ética, é CORRETO afirmar que 

 

A) é vedado ao profissional fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado, perante o Conselho Regional de 

Serviço Social – CRESS. 

B) é um direito do assistente social comparecer perante a autoridade competente quando intimado a prestar depoimento, para 

declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. 

C) em razão do sigilo profissional, é vedado ao assistente social apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito 

ou testemunha, as conclusões do seu lado ou depoimento. 

D) é direito do assistente social definir se aceita ou não nomeação como perito, mesmo quando a situação não se caracterizar 

como área de sua competência. 

E) É vedado ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no 

exercício profissional, mesmo quando autorizado. 
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31. Em Marx, o método significa 

 

A) um conjunto de regras formais ‗aplicado‘ a um objeto. 

B) uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa. 

C) conjunto de regras que o sujeito que pesquisa escolhe, conforme sua vontade. 

D) sua desconexão (do método) com a referência teórica. 

E) conhecimento, do qual se extraem diretamente indicativos para a prática profissional. 

 

32. A pesquisa é indispensável ao Serviço Social, se a profissão quiser manter um estatuto efetivamente universitário. 

Sobre o tema, é CORRETO afirmar que 

 

A) até os finais dos anos 1960, o Serviço Social no Brasil desconheceu a pesquisa como parte constitutiva do perfil 

profissional. 

B) é possível pensar o desenvolvimento profissional, ainda que, na categoria profissional, não existisse um segmento dedicado 

expressamente à pesquisa. 

C) todo\a assistente social precisa se dedicar sistematicamente à pesquisa. 

D) os cursos de pós-graduação provocaram tímido estímulo à pesquisa no Serviço Social. 

E) a partir dos finais dos anos 1980, a pesquisa veio se consolidando nos espaços da formação pós-graduada. 

 

33. Apreender a realidade institucional implica entender que 

 

A) a instituição se constitui como bloco monolítico. 

B) as relações de poder que constam no organograma expressam as relações reais que se estabelecem no cotidiano da 

instituição.  

C) os fenômenos universais (a instituição) são sempre universalidades de uma particularidade (instituições próprias do modo 

de produção capitalista). 

D) as totalidades parciais (componentes da instituição) se relacionam com a totalidade mais complexa. 

E) a instituição não é mediatizada por vários fatos e processos, necessidades e valores. 

 

34. A atitude investigativa e a pesquisa são parte constitutiva das competências\atribuições profissionais do Serviço 

Social. Quanto ao tema, é CORRETO afirmar que 

 

A) nem toda investigação pode ser considerada uma pesquisa científica. 

B) todo conhecimento é teórico. 

C) a pesquisa parte de um conhecimento concreto. 

D) nem toda investigação se coloca na relação teoria\realidade ou teoria\empiria. 

E) a dimensão investigativa não está relacionada com a dimensão interventiva. 

 

35. O contexto de crise estrutural do capital, a apologia ao novo desenvolvimentismo, o combate à pobreza sem redução 

e superação da desigualdade põem no plano da profissão de Serviço Social complexos desafios de ordem teórica, 

ética, política e prático-operativa, sendo imperativo que o Serviço Social 

 

A) reduza o projeto profissional a sua dimensão prático-operativa e submissão da crítica teórica e política à prova da 

formulação de propostas técnicas. 

B) mantenha a radical e intransigente defesa da seguridade social, confundindo a institucionalização e expansão da política de 

Assistência Social com o papel político e ideológico que lhe foi atribuído. 

C) torne-se o arauto das necessidades das classes subalternas e traduza princípios revolucionários em procedimentos aplicáveis 

ao âmbito do espaço institucional. 

D) resgate a diferença entre iniciativas de enfrentamento à pobreza e estratégias de superação das desigualdades, estas últimas 

referenciadas por indicadores de consumo. 

E) compreenda o exercício dos direitos como uma mediação política anticapitalista e não, como um projeto societal. 

 

36. Constitui-se como competência do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS: 

 

A) orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional de Assistente Social, isoladamente de outros 

órgãos, haja vista se tratar de órgão normativo de grau superior. 

B) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 

C) funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 

D) aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 

E) prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de Serviço Social. 
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37. No contexto tensionado pelas estratégias de extração de superlucros, como flexibilização das relações de trabalho e 

diminuição dos encargos sociais, disputa pelo fundo público, etc., a tendência é de 

 

A) maior investimento em políticas sociais. 

B) fortalecimento das políticas de geração de emprego a partir da diminuição dos encargos sociais. 

C) limitação das possibilidades preventivas e redistributivas das políticas sociais. 

D) foco das políticas sociais no alcance de direitos em detrimento do combate à pobreza. 

E) redução das práticas voluntárias a partir da ampliação das políticas sociais. 

 

38. Enquanto processo racional, o planejamento se organiza por operações complexas e interligadas. No tocante a tais 

operações, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Ação – refere-se à operação de crítica dos processos e dos efeitos da ação planejada, com vistas ao embasamento do 

planejamento de ações posteriores.  

B) Reflexão – diz respeito ao conhecimento de dados, à análise e ao estudo de alternativas. 

C) Decisão – relacionada à superação e reconstrução de conceitos e técnicas de diversas disciplinas relacionadas com a 

explicação e quantificação dos fatos sociais.  

D) Retomada da reflexão – refere-se à execução das decisões. É o foco central do planejamento.  

E) Reflexão – diz respeito à escolha de alternativas, à determinação de meios, à definição de prazos, etc. 

 

39. A implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em todo o território nacional abre um campo de 

novas possibilidades, tensas e contraditórias ao trabalho profissional dos assistentes. Sobre isso, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) A existência dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras e dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social - Creas como unidades públicas estatais não cria oportunidades de qualificação e articulação dos serviços, 

programas, projetos e benefícios. 

B) Ao mesmo tempo, a implantação do SUAS evidencia os limites do trabalho assalariado dos assistentes sociais no campo das 

políticas públicas, exigindo estratégias políticas individuais para o enfrentamento dos constrangimentos a que são 

submetidos na relação com os empregadores e dirigentes institucionais. 

C) A consolidação do SUAS exige novas formas de organização do trabalho, e certamente a ampliação do número de 

trabalhadores é condição essencial ao lado de processos continuados de capacitação e realização de concursos públicos. 

D) Os assistentes sociais, com base em sua total autonomia profissional, estão sendo chamados a priorizar abordagens 

individuais com os usuários da assistência social.  

E) Dada a persistência do primeiro damismo, ainda presente na realidade de alguns municípios na política de assistência, o 

Serviço Social vem adotando práticas patologizantes e terapêuticas. 

 

40. A demanda institucional aparece ao intelecto do profissional despida de mediações, parametrada por objetivos 

técnico-operativos, metas e uma dada forma de inserção espacial, programada ou populacional. A ultrapassagem 

de tal demanda requer 

 

A) a negação da totalidade. 

B) a universalização da legalidade social. 

C) o fortalecimento da prática militante. 

D) a busca de uma prática assentada no pluralismo. 

E) um trabalho negativo da razão que passa a impor um movimento de mediatização das evidências empíricas. 
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