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QUESTÃO 01 

Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar: 

a) A Constituição de 1988 garante a todos os 

brasileiros o direito à saúde. 

b) Nenhum hospital público ou conveniado ao SUS 

pode negar atendimento a uma pessoa, seja ela de 

qualquer classe social, cor, idade, religião ou lugar do 

país. 

c) O acesso às ações e serviços de saúde pública 

(mesmo em hospitais particulares prestadores de 

serviços contratados pelo SUS) é totalmente gratuito. 

d) O paciente (ou seu representante legal) tem direito 

a consentir ou recusar procedimentos, diagnósticos ou 

terapêuticos, mesmo em casos de iminente risco de 

morte, devendo o mesmo assumir um termo de 

responsabilidade 

QUESTÃO 02 

Entre os objetivos do SUS assinale a alternativa correta: 

a) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A participação da iniciativa privada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

c)  Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

QUESTÃO 03 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo entre outros o 

seguinte princípio. Assinale a alternativa correta: 

a) Preservação da autonomia das pessoas da defesa 

de sua integridade moral. 

b) Participação da comunidade quando solicitada. 

c) Direito á informação às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde e 

educativos em todos os níveis. 

QUESTÃO 04 

A lei Federal 8080/90 que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da saúde, 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, entrou em vigor na data de: 

a) 19 de setembro de 1990 

b) 19 de agosto de 1990 

c) 07 de setembro de 1990 

d) 12 de outubro de 1990 

QUESTÃO 05 

Segundo o Art. Art. 195. DA Constituição Federal, a 

seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

20, de 1998) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da 

previdência social, não incidindo contribuição 

sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 

regime geral de previdência social 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, 

ou de quem a lei a ele equiparar 

a) I, II e III apenas são verdadeiras 

b) II e III apenas são verdadeiras 

c) I apenas é verdadeira 

d) I, II, III e IV são verdadeiras 

QUESTÃO 06 

Segundo o Art. 202 da Constituição Federal, o 

regime de previdência privada, de caráter 

complementar e organizado de forma autônoma 

em relação ao regime geral de previdência 

social, será ___________, baseado na constituição 

de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei complementar 

a) Obrigatório 

b) Facultativo 

c) Imposto 

d) Imprescindível 

QUESTÃO 07 

O Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, afirma que 

deixar o médico, professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, de 

comunicar à autoridade competente os casos de 

que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 

ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 

adolescente, terá como pena: 

a) multa de um salário de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 

b) multa de três salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 

c) multa de dez salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 

d) multa de três a vinte salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência 

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa incorreta de acordo com a 

lei Federal 8069/90 

a)  Art. 60. É proibido qualquer trabalho a 

menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. 

b) Art. 70. É dever restrito do Estado prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

c) Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao 

adolescente de armas, munições e explosivos; 

d) Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para 

fora da comarca onde reside, 

desacompanhada dos pais ou responsável, 

sem expressa autorização judicial. 

QUESTÃO 09 

Segundo o Art. 16 da lei Federal 8742/93 as 

instâncias deliberativas do sistema 

descentralizado e participativo de assistência 
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social, de caráter permanente e composição paritária 

entre governo e sociedade civil, são:  

I - o Conselho Nacional de Assistência Social;  

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social; III - o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;  

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

a) I e IV apenas estão corretas 

b) I, II e IV apenas estão corretas 

c) II e III apenas estão corretas 

d) I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 10 

No que tange o Art. 20 da lei Federal 8742/93 o 

benefício de prestação continuada é a garantia de 1 

(um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais 

e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família. § 3º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a: 

a) 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

b) 1/5 (um quinto) do salário mínimo. 

c) 1/6 (um sexto) do salário mínimo. 

d) 1/7 (um sétimo) do salário mínimo. 

QUESTÃO 11 

No que concerne o art. 23 da lei Federal 8742/93 as 

atividades continuadas que visem à melhoria de vida 

da população e cujas ações, voltadas para as 

necessidades básicas, observem os objetivos, princípios 

e diretrizes estabelecidas nesta lei, são denominadas 

de: 

a) Serviços assistenciais 

b) Serviços sociais 

c) Serviços sócio-complementar 

d) Serviços comunitários 

QUESTÃO 12 

Analise as afirmativas abaixo, marque V para 

verdadeiro e F para Falso e assinale a alternativa 

correspondente: 

O Art. 30 da lei Federal 8742/93  afirma que é 

condição para os repasses, aos Municípios, aos 

Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata 

esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:  

(  ) - Conselho de Assistência Social, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil;  

( ) - Fundo de Assistência Social, com orientação e 

controle dos respectivos Conselhos de Assistência 

Social;  

(   ) -  Plano de Assistência Social. 

a) F, V, F 

b) F, F, F 

c) V, V, V 

d) F, F, V 

QUESTÃO 13 

Considerando a família como estrutura vital para o 

desenvolvimento das pessoas e a base social do 

Estado, não restam dúvidas de que crianças e 

adolescentes gozam do direito de serem criados e 

educados no seio de suas famílias. Um ambiente 

familiar afetivo que atenda às necessidades da 

criança e do adolescente constitui: 

a) a possibilidade de exercer limite, ao exercício 

da autoridade parental. 

b) aspectos fundamentais para a constituição da 

subjetividade da nação. 

c) a base para o desenvolvimento psicossocial 

saudável. 

d) o meio para a independência da vontade das 

partes. 

QUESTÃO 14 

O Parágrafo 2o  do Artigo 22 da Lei Federal 

12435/11, o CNAS, ouvidas as respectivas 

representações de Estados e Municípios dele 

participantes, poderá propor, na medida das 

disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas 

de governo, a instituição de benefícios subsidiários 

no valor de: 

a) Até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-

mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos 

de idade. 

b) Até 20% (vinte por cento) do salário-mínimo 

para cada criança de até 6 (seis) anos de 

idade. 

c) Até 35% (trinta e cinco por cento) do salário-

mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos 

de idade. 

d) Até 40% (quarenta por cento) do salário-

mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos 

de idade. 

QUESTÃO 15 

Analise as afirmativas abaixo, marque V para 

verdadeiro e F para Falso e assinale a alternativa 

correspondente: 

De acordo com a Resolução NOB/SUAS 130/05 a 

proteção social de Assistência Social, ao ter por 

direção o desenvolvimento humano e social e os 

direitos de cidadania, tem por princípios: 

(  ) A matricialidade sócio familiar; 

(  ) Territorialização; 

(  ) A proteção pré-ativa; 

(  )  Integração à seguridade social; 

(  )  Integração às políticas sociais e econômicas. 

a) V, V, F, V, V 

b) V, F, F, V, V 

c) F, F, F, V, V 

d) V, V, F, V, F 

QUESTÃO 16 

Segundo o Art. 15 da lei Federal Nº 10.741/03 é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 

conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção 

e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. § 1o A prevenção e 

a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por meio de, exceto: 
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a) cadastramento da população idosa em base 

territorial 

b) atendimento geriátrico e gerontológico em clínicas 

especializadas; 

c)  unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 

social; 

d) atendimento domiciliar, incluindo a internação, 

para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, 

nos meios urbano e rural; 

QUESTÃO 17 

Ainda em conformidade com a lei Federal Nº 

10.741/03, assinale a alternativa incorreta: 

a) Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 

ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento, ao respeito e à 

valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre a 

matéria. 

b)  Art. 24. Os meios de comunicação manterão 

espaços ou horários especiais voltados aos idosos, 

com finalidade informativa, educativa, artística e 

cultural, e ao público sobre o processo de 

envelhecimento. 

c) Art. 34. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, 

que não possuam meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-

mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social – Loas. 

d) Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, 

ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 

prestação de serviços com a pessoa idosa 

abrigada.  

QUESTÃO 18 

De acordo com a lei Federal Nº 10.098/00 em seu Art. 

21. o Poder Público, por meio dos organismos de apoio 

à pesquisa e das agências de financiamento, 

fomentará programas destinados: 

I – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao 

tratamento e prevenção de deficiências; 

II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à 

produção de ajudas técnicas para as pessoas 

portadoras de deficiência; 

III – à especialização de recursos humanos em 

acessibilidade. 

a) I e II apenas estão corretas 

b) II e III apenas estão corretas 

c) III apenas está correta 

d) I, II e III estão corretas. 

QUESTÃO 19 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social a 

vigilância sócio assistencial consiste no 

desenvolvimento da capacidade e de meios de 

gestão assumidos pelo órgão público gestor da 

Assistência Social para conhecer a presença das 

formas de vulnerabilidade social da população e 

do território pelo qual é responsável. A função de 

vigilância social no âmbito da Assistência Social: 

a) identifica pessoas com aumento da 

capacidade pessoal, com deficiência ou em 

abandono; 

b) identifica a incidência de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos vítimas 

de formas de exploração, de violência, de 

maus tratos e de ameaças;  

c)  identifica a incidência de vítimas de 

separação social, que lhes possibilite sua 

autonomia e integridade, fortalecendo sua 

existência; 

d) produz, sistematiza informações, constrói 

indicadores e índices territorializados, exceto 

das situações de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, que incidem sobre famílias / 

pessoas, nos diferentes ciclos de vida (crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos); 

QUESTÃO 20 

A Política Nacional de Assistência Social frisa em 

seu texto que Benefícios Eventuais são: 

a) previstos no art. 22 da LOAS e visam ao 

pagamento de auxílio por natalidade ou 

morte, ou para atender necessidades advindas 

de situações de vulnerabilidade temporária, 

com prioridade para a criança, a família, o 

idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a 

nutriz e nos casos de calamidade pública. 

b) previstos na LOAS e no Estatuto do Idoso, é 

provido pelo Governo Federal, consistindo no 

repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao 

idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com 

deficiência que comprovem não ter meios 

para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida 

por sua família. Esse benefício compõe o nível 

de proteção social básica, sendo seu repasse 

efetuado diretamente ao beneficiário. 

c) programas que visam o repasse direto de 

recursos dos fundos de Assistência Social aos 

beneficiários, como forma de acesso à renda, 

visando o combate à fome, à pobreza e outras 

formas de privação de direitos, que levem à 

situação de vulnerabilidade social, criando 

possibilidades para a emancipação, o 

exercício da autonomia das famílias e 

indivíduos atendidos e o desenvolvimento 

local. 

d) por referência o serviço de acompanhamento 

de grupos territoriais até 5.000 famílias sob 

situação de vulnerabilidade, em núcleos com 

até 20.000 habitantes. 

QUESTÃO 21 

O Conselho Nacional de Serviço Social – CNSS foi 

criado pelo decreto-lei no. 525, de 1/7/1938, foi a 

primeira grande regulamentação da assistência 

social no país, segundo Mestriner (2001), 

entretanto antes desta criação o então 

presidente Getulio Vargas tinha junto do seu 
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gabinete um conselho consultivo, composto por cinco 

especialistas na área social e nove elementos do 

governo; assinale quais eram as tarefas que esse 

conselho deveria desenvolver: 

a) Estudos sobre os problemas sociais, coordenar as 

obras sociais e estudar as concessões das subvenções; 

b) Administração das obras sociais por meio do 

gerenciamento das organizações não governamentais 

e estudar as particularidades do território nacional; 

c) Estudos dos problemas sociais, planejar atividades 

sócio-educacionais para promoção cultural; 

d) Coordenar a formalização das formas privadas de 

provisão de assistência social e estudar as 

particularidades do território nacional. 

QUESTÃO 22 

Com objetivo de prestar assistência social, diretamente 

ou em colaboração com instituições especializadas, 

reconhecida como órgão de cooperação do Estado 

e de consulta ao funcionamento de associações 

congêneres; foi instituído no ano de 1942: 

a) A LBA – Legião Brasileira de Assistência, fundada por 

Getulio Vargas que atrelou o social ao primeiro-

damismo; 

b)  A CLT – Consolidação das Leis do trabalho, o 

instrumento mais importante de intercambio de 

interesses entre assalariados e empresários, de regime 

contributivo, assistindo somente os trabalhadores de 

carteira assinada; 

c) A SAPS – Serviço de Alimentação da Previdência 

Social, para fornecer alimentação barata aos 

operários como forma de assistência complementar; 

d) O CNSS - Conselho Nacional de Serviço Social, 

criado por Getulio Vargas que atrelou o social a 

filantropia. 

QUESTÃO 23 

O projeto de cristianização da sociedade, que a igreja 

católica baseada na encíclica „Quadragésimo Anno’, 

procurou desenvolver, se pautava na “justiça e nos 

princípios da cristandade”, provido principalmente 

pelo movimento laico indicava uma serie de 

programas e respostas aos problemas sociais.  Este 

projeto trabalhava pela redução das distâncias sociais 

por meio da restauração dos costumes cristãos; 

assinale a alternativa que resume as intenções da 

igreja nesse período: 

a) Reforçar o pacto entre governo e as diferentes 

facções burguesas, objetivando um projeto comum, 

sob a égide do corporativismo estatal, de integração 

e controle do movimento operário; 

b) Ampliar e difundir o cristianismo como filosofia que 

ensinava o comunismo; 

c) Comunitarismo ético-cristão, radicalizado na 

postura liberal, a favor dos anarquistas; 

d) Fortalecer a classe trabalhadora, dando suporte 

aos movimentos operários. 

QUESTÃO 24 

A década de 1930 também amparou o Centro de 

Estudos e Ação Social que mantinha a formação de 

pessoal especializado para prestação da assistência 

social; dele derivaram as primeiras escolas de Serviço 

Social; em quais princípios se baseava a 

assistência social oferecida? 

a) Eficiência, solucionando problemas dos 

operários em atendimentos de casos ou em 

pequenos grupos; 

b) Apoio à família por meio de cestas básicas e 

visitas domiciliares; 

c) Radicalização da postura anticomunista, 

servindo de freio para o operariado em suas 

organizações. 

d) Ao apoio ao operariado em sua luta 

anticapitalista, indo contra ao controle 

governamental da época. 

QUESTÃO 25 

Em 1936 foi criada a cadeira de Serviço Social na 

Escola de Sociologia e Política na cidade de São 

Paulo, assinale a alternativa que corresponde às 

discussões oferecidas naquele momento: 

a) A racionalização da atuação leiga no social; 

b) A importância da ética cristã na disseminação 

da assistência social; 

c) O controle do Estado liberal e suas 

repercussões na política de assistência social; 

d) Os ideais funcionalistas e suas perspectivas de 

abrangência. 

QUESTÃO 26 

Considerando a história das famílias no Brasil é 

sabido que a família patriarcal (de origem 

ibérica) é extensa; entretanto estudos históricos 

mais recentes apontam para algumas 

diferenciações que dizem respeito a 

particularidades regionais segundo Neder in 

Kaloustian (1998); que são respectivamente: 

I.No Nordeste a mulher da família patriarcal 

apresenta perfil dócil e é passiva, suas atividades 

se voltam mais ao interior da casa; 

II.No Sul a mulher da família patriarcal apresenta 

perfil dócil, suas atividades se voltam mais ao 

interior da casa e aos cuidados dos filhos; 

III.No Nordeste as mulheres foram convocadas a 

administrar a vida doméstica, sozinhas, pois o 

homem deixa a família para ir ao sul do país em 

busca de emprego melhor; 

IV. No Sul as mulheres foram convocadas  

a administrar fazendas e a controlar a escravaria 

na ausência do homem; 

Assinale a alternativa correta; 

a) I; II e III 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I e IV apenas. 

QUESTÃO 27 

Para melhor orientar as práticas sociais e políticas 

voltadas ao atendimento da criança e da família 

é preciso considerar informações sobre a história 

cultural das famílias, ou seja, ponderar sobre as 

varias possibilidades de organização familiar 

existentes na sociedade brasileira segundo Neder 

in Kaloustian (1998);  
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I. Valorizar os núcleos familiares, enquanto lócus de 

construção da identidade; 

II.Dar apoio às mulheres dos setores populares, 

enquanto arrimo econômico; 

III.Atuar para o assentamento das famílias, a fim de 

evitar a quebra de seus vínculos e a consequente 

fragmentação da identidade; 

IV.Atuar multidiciplinarmente com todos os membros 

da equipe buscando prover todos os meios 

necessários para o assentamento familiar; 

Qual(is) estratégia(s) de ação devemos considerar: 

a) Apenas I 

b) I; II e III 

c) Apenas IV 

d) I e III  

QUESTÃO 28 

A violência domestica está presente em todas as 

classes sociais; resulta de um conflito de gênero ou de 

gerações, em muitos casos a família não dispõe de um 

repertório democrático para resolução de problemas, 

pois em seu acervo (memória) de procedimentos há 

somente uma historia de ressentimentos. Entretanto 

existem, no mínimo, dois grandes campos de atuação 

nesta área segundo Vicente in Kaloustian (1998);  

a) Respeito ao trabalho no interior da família, para 

impedir a crueldade, ou mesmo retirar o agressor do 

convívio; romper o pacto do silêncio; 

b) Rompimento do pacto de silêncio; internação da 

criança; 

c) Respeito ao trabalho no interior da família, para 

impedir a crueldade; tratamento psicológico aos 

membros da família; 

d) Terapia para a família para impedir a 

desumanidade, tratar o agressor individualmente; 

romper o pacto do silêncio; 

QUESTÃO 29 

A priorização da família na agenda política social 

envolve uma pauta concreta de atenção mínima, que 

são segundo Carvalho in Kaloustian (1998);: 

a) Programas de geração de emprego e renda; rede 

de serviços comunitários de apoio psicossocial e 

cultural; complementação de renda familiar; 

b) Programas de transferência de renda; cursos de 

capacitação, habitações populares; 

c) Política habitacional associada à política de 

assistência social 

d) Programa Minha Casa Minha Vida.  

QUESTÃO 30 

O fato de o Serviço Social ter operado durante anos 

seguidos com uma identidade atribuída segundo 

Martinelli (2000);   pelo capitalismo, sem um projeto 

profissional marcou a profissão como; 

a) Profissão complementar, a serviço de terceiros; 

b) Profissão de vanguarda, comprometida com a 

classe trabalhadora; 

c) Profissão emancipada 

d) Profissão para emancipação humana 

QUESTÃO 31 

Segundo Abreu (2002) a sistematização do processo 

de “ajuda” pelo Serviço Social nos marcos da 

racionalização da assistência social condensou 

duas demandas fundamentais, que são: 

a) Eficiência na administração da ajuda material 

e eficácia quanto à imposição de cunho 

educativo, ressocializador, a esta administração, 

induzindo o indivíduo a determinada maneira de 

pensar e agir; 

b) Ajuda material com vistas à promoção 

humana e auxílio psicológico, caracterizando o 

período de ajuda psicossocial; 

c) Eficácia na distribuição da ajuda material, 

correspondendo à função pedagógica da ação 

do profissional; 

d) Racionalização da ajuda material, induzindo o 

profissional conformar sua prática dentro dos 

padrões pedagógicos de ação. 

QUESTÃO 32 

A “ajuda” psicossocial individualizada, norteada 

por princípios neotomistas, harmonizada com 

valores éticos e políticos da democracia liberal 

prioriza componentes individuais e subjetivos; 

neste contexto segundo Abreu (2002) qual o 

papel da ajuda material? 

a) Um papel subsidiário no processo educativo de 

desenvolvimento da personalidade; 

b) Prestação de serviços sociais vinculada a 

políticas sociais; 

c) Um papel primordial na perspectiva da 

educação social; 

d) Autonomia na gestão de recursos sociais. 

QUESTÃO 33 

As formas que o Serviço Social se apropriou do 

pensamento conservador foram discutidas por 

muitos autores na literatura crítica específica da 

profissão; entretanto Abreu (2002) destaca a 

configuração imprimida a função pedagógica 

do Assistente Social sustentada por este universo 

teórico-político-ideológico. Assinale a alternativa 

correspondente: 

a) A tendência à naturalização da vida social, 

onde as desigualdades sociais são justificadas 

como condição inerente a pessoa humana; 

b) Adoção de modalidades interventivas nos 

movimentos populares, ampliando uma base de 

força aos usuários; 

c) A formação de alianças políticas visando 

alteração da correlação de forças nos espaços 

de intervenção profissional, a partir dos interesses 

das classes subalternas; 

d) Inserção profissional nos processos de luta pela 

conquista e garantia dos direitos sociais fundados 

nos princípios democráticos. 

QUESTÃO 34 

O movimento de reconceituação do Serviço 

Social, segundo Iamamoto (1998) não foi nem 

unitário nem homogêneo, isto porque o 

movimento se moldou em uma unidade repleta 

de diversidades: 

a) Tanto em função de suas gêneses sociais 

diferenciadas – determinadas por contextos 
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sociopolíticos e econômicos distintos – quanto em 

razão da vinculação intelectual e política por parte de 

seus protagonistas a matrizes teóricas e societárias 

também diversas; 

b) Pelos desafios colocados pela pratica, o movimento 

de reconceituação se revelou como movimento de 

denuncia, resultando na construção de uma 

metodologia de ação diversificada, subsidiada por 

várias matrizes teóricas; 

c)  Tanto em função de suas gêneses ideológicas 

distintas, quanto em razão da ética liberal- burguesa; 

d) Em razão da vinculação intelectual e política por 

parte de seus protagonistas a objetivos profissionais 

voltados para integração e adaptação social. 

QUESTÃO 35 

O redimensionamento por que tem passado a 

profissão, segundo Iamamoto (1998)nos coloca a 

reforçar e consolidar o projeto ético político profissional 

que tem em sua base: 

I. O reconhecimento da liberdade como valor ético 

central;  

II. A defesa intransigente dos direitos humanos; 

III. A recusa de todos os tipos de autoritarismo; 

IV. A competência crítica e o pragmatismo. 

Estão corretas: 

a) I;II e IV 

b) II e IV 

c) I; II e III 

d) III e IV 

QUESTÃO 36 

Como se materializa o projeto ético político 

profissional? 

a) No código de Ética Profissional do Assistente Social; 

b) Na Lei de Regulamentação da profissão de Serviço 

Social; 

c) Nas diretrizes para o Curso de Serviço Social; 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

QUESTÃO 37 

Segundo Iamamoto (1998)  o Serviço Social precisa 

olhar para o movimento das classes sociais e para o 

Estado em suas relações com a sociedade para 

romper com uma visão focalista e assim garantir uma 

sintonia com os tempos atuais; um dos maiores 

desafios que o Assistente Social vive hoje é ser um 

profissional propositivo e não somente executivo. 

Assinale a alternativa que corresponder a alguns dos 

atributos do profissional propositivo: 

a) Culto, informado, crítico, que aposte no 

protagonismo dos sujeitos sociais; 

b) Organizado, militante, capaz de formular, avaliar e 

recriar políticas públicas; 

c) Crítico, militante, pragmático; 

d) Organizado, culto, pragmático. 

QUESTÃO 38 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

I.(  ) A questão social é expressão do processo de 

produção e reprodução da vida social na sociedade 

burguesa, da totalidade histórica concreta; 

II.( ) As raízes do  crescimento do  desemprego 

estão associadas a um processo de 

globalização financeira; 

III.( ) O trabalho do Assistente Social situa-se 

predominantemente no campo político-

ideológico, uma vez que o profissional é requerido 

para exercer funções de controle social e de 

reprodução da ideologia dominante junto aos 

segmentos subalternos; 

IV.(  ) As mudanças que vêm ocorrendo no mundo 

do trabalho e na esfera estatal afetam os rumos 

do desenvolvimento da profissão na sociedade, o 

que exige um Serviço Social ajustado aos 

interesses da expansão e desenvolvimento do 

sistema capitalista 

A alternativa correta; 

a) V;F;V;V 

b) V;V;F;F 

c) F;V;V;F 

d) V;V;V;F 

QUESTÃO 39 

Podemos perceber a retração do Estado, em suas 

responsabilidades e ações no campo social 

observando a deterioração da prestação de 

serviços sociais públicos, entretanto em 

contrapartida surge a “filantropia empresarial” 

que segundo Iamamoto (1998) consiste em: 

a) Ressurgimento da filantropia do século XIX; 

b) Filantropia do grande capital, resultante de um 

amplo processo de privatização dos serviços 

públicos; 

c) Ação continuada de doar bens a favor de 

instituições ou pessoas que desenvolvam 

atividades de grande mérito social; 

d) Proteção social focalizada, dissociada de 

interferências político partidárias. 

QUESTÃO 40 

Embora regulamentado como uma profissão 

liberal na sociedade, o Serviço Social não se 

realiza como tal; isso significa que o Assistente 

Social: 

a)  Dispõe de uma interferência junto aos 

segmentos subalternos nos rumos esperados pelos 

empregadores. 

b)  Define consensos de classes e estabelece 

formas de controle social. 

c)  Atende às diretrizes ditadas pelas políticas 

empresariais e pelo poder institucional, 

d) Não detém todos os meios necessários para a 

efetivação de seu trabalho; depende de recursos 

previstos nos programas e projetos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




