
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/04/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, de 02/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 19 DE ABRIL DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

  

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Segundo Iamamoto (2007), a criação das grandes 
instituições assistenciais ocorreu num momento em que o 
Serviço Social ainda era um projeto embrionário de intervenção 
social ligado a Igreja Católica que tinha o objetivo de: 

A) Solidificar a sua ligação com a classe burguesa para 
expandir as obras assistenciais. 

B) Penetrar nos setores operários com o intuito de 
esquecer o movimento operário. 

C) Estimular a classe operária a organizar-se para pleitear 
os seus direitos junto ao Estado varguista. 

D) Solidificar sua penetração entre os setores operários, a 
partir do projeto de recristianização da sociedade. 

E) Construir uma imagem social sólida para tornar-se 
influente junto a burguesia e o Estado seus novos 
patrões. 

 
02 - Algumas análises contemporâneas apontam tendências de 
desmonte da Seguridade Social brasileira, haja vista que 
identifica-se alguns desafios para consolidação dos direitos já 
conquistados, presencia-se constantes golpes e investidas 
capitalistas que caminham para o desmonte e não para a 
ampliação dos mecanismos de proteção social. Nesse sentido, 
Boschetti (2009) caracteriza essas tendências como sendo: 

A) A seletivização; cooptação e estratificação. 
B) A política macroeconômica; o subemprego e a 

desvalorização da moeda. 
C) Os regimes de capitalização; os grupos organizados e 

as questões sociais. 
D) A descontinuidade do financiamento, a lógica 

securitária e as formas de contribuição. 
E) A desconfiguração dos direitos previstos 

constitucionalmente; a fragilização dos espaços de 
participação e controle democráticos e a via do 
orçamento. 

 
03 - O Serviço Social emerge como uma profissão que tem 
uma intervenção na realidade social. Segundo Yazbek (2002), 
as políticas sociais na esfera pública ou privada configuram-se 
como mediação fundamental para essa intervenção que deve 
está apoiada em: 

A) Conhecimentos teóricos que permitam ao profissional 
contribuir para à reprodução social na sociedade. 

B) Conhecimentos que o qualifiquem a atuar com as 
políticas sociais contemporâneas. 

C) Conhecimentos que contribuam para a intervenção 
qualificada nos processos sociais. 

D) Conhecimentos teóricos, técnicos e ético-políticos 
construídos a partir de uma sólida formação 
profissional. 

E) Atitude investigativa e interventiva do profissional da 
assistência na sociedade do capital. 

 
04 - No século XX, mais precisamente entre as décadas de 60 e 
70, a profissão de Serviço Social passa a questionar seus 
referenciais e, assumindo as inquietações e insatisfações da 
conjuntura histórica que permeava toda a América Latina em 
um amplo movimento de renovação em diferentes níveis: 
teórico, metodológico, técnico-operativo e político. Diante do 
exposto é correto afirmar que o Movimento de Reconceituação 
impôs aos Assistentes Sociais: 
 

A) A necessidade de construir um novo projeto 
profissional, comprometido com as necessidades e 
interesses da população usuária dos serviços com 
os quais o profissional trabalha. 

B) A necessidade de construir um novo projeto 
profissional, comprometido com as necessidades e 
interesses da capital e do Estado que requisitam os 
seus serviços. 

C) A necessidade de construir um novo projeto 
profissional, comprometido com a identidade 
profissional do conjunto de profissionais inquietos 
frente aos desafios contemporâneos. 

D) A necessidade de construir uma aliança com o 
projeto societário dominante, comprometido com 
as necessidades e interesses do próprio capital. 

E) A necessidade de construir uma aliança com as 
classes subalternas para atender suas necessidades. 

 
05 - O processo de reconceituação do Serviço Social na 
América Latina caracterizou-se por um processo de revisão 
crítica em todos os seus níveis e aspectos. Os debates e 
questionamentos da categoria (assistentes sociais) giravam 
em torno do objeto, objetivo, ideologia e métodos 
utilizados no Serviço Social até então. Sobre a participação 
dos profissionais nesse processo, observe os 
apontamentos: 
I – Nesse período, os assistentes sociais buscavam romper 
com o Serviço Social tradicional e construir uma nova 
identidade profissional. 
II – Em meio a esse cenário de discussões e debates, 
acerca da revisão crítica do Serviço Social, havia uma 
convergência de opiniões da categoria, em torno dos 
caminhos teóricos metodológicos que os profissionais 
deveriam percorrer. 
III – Apesar das limitações institucionais os profissionais 
se viam na obrigação de dar respostas aos desafios que 
lhes eram apresentados. 
IV – Questionavam os fundamentos teórico-metodológicos 
do Serviço Social a fim de articular politicamente a classe 
trabalhadora. 
A partir do exposto assinale a alternativa correta: 

A) I, II, IV 
B) II, III 
C) III, IV 
D) I, III, IV 
E) I, III 

 
06 - A política voltada para a criança e o adolescente no 
país durante muitas décadas esteve apoiada na doutrina da 
situação irregular, cujas ações tinham um caráter 
repressivo e correcional; entretanto, com a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente institui-se a doutrina 
da proteção integral. Tal doutrina preconiza: 

A) A garantia dos direitos fundamentais a parcela das 
crianças, sem qualquer discriminação. 

B) A garantia da cidadania de todas as crianças e 
adolescentes, observando o seu comportamento 
em sociedade. 

C) A garantia dos direitos sociais de todas as crianças 
e adolescentes com ações assistencialistas 
voltadas a esse segmento social. 



 

 

 

  

D) A garantia dos direitos sociais de todas as crianças e 
adolescentes que tenham tido os seus direitos 
violados. 

E) A garantia dos direitos fundamentais (liberdade, vida, 
educação, saúde, lazer entre outros) a todas as crianças 
e adolescentes sem qualquer discriminação. 

 
07 - No rico debate dos anos de 1980 sobre a profissão do 
Serviço Social, Iamamoto (1982) considera a profissão como 
uma: 

A) Prática de ajuda e manutenção do equilíbrio 
psicossocial do trabalhador, na medida em que reduz 
os focos de tensão, e intervém na qualificação da força 
de trabalho do homem, adequando-o aos padrões 
vigentes. 

B) Atividade que intervém na reprodução da força de 
trabalho, e socializa parcela dos custos dessa 
reprodução, partilhando-a com toda população. 

C) Especialização do trabalho coletivo, dentro da divisão 
social e técnica do trabalho, partícipe do processo de 
produção e reprodução das relações sociais. 

D) Profissão voltada para intervir na realidade social, 
como partícipe do processo de produção e reprodução 
das relações sociais, cuja preocupação é estabelecer 
adequação entre a teoria e a prática. 

E) Expressão do conjunto de patologias sociais, tais 
como: desajustes, apatia, desadaptação social desvio 
de conduta e de caráter, exigindo como finalidade do 
trabalho do (a) Assistente Social a adaptação, o 
ajustamento, correção e tratamento individual. 

 
08 - A política social brasileira no contexto da década de 1990, 
institui o neoliberalismo e instaura o Estado mínimo com 
orientação de contenção de gastos e recursos, especialmente na 
área social. O discurso nesse cenário é de que o Estado não tem 
condições financeiras de conceder serviços de qualidade, dessa 
forma o Estado deve ser apenas o regulador, concedendo 
apenas o mínimo para o social. Nesse contexto, as políticas 
sociais passam a não ter características de Universalidade, 
passando a ser focalizadas e restritivas. Este período foi 
denominado por Behring e Boschetti (2011) como: 

A) Período Desenvolvimentista 
B) Democracia liberal 
C) Período Tecnocrático 
D) Período Neoliberal 
E) Período do Estado Novo 

 
09 - No Brasil tem-se a implantação da Seguridade Social a 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1998. O 
conceito de Seguridade Social instituiu a garantia ao direito à 
Saúde, Previdência e à Assistência Social, como sendo um 
meio de proteção e de reconhecimento dos Direitos Sociais. O 
modelo de Seguridade proposto no Brasil foi composto da 
seguinte maneira: 

A) Modelo Bismarckiano (Alemanha, século XX): 
assegurar renda aos trabalhadores em momentos de 
riscos sociais oriundos da falta de trabalho. O direito 
de acesso aos benefícios é mediante contribuição e o 
Modelo Beveridgiano (Inglaterra, após II Guerra 
Mundial): combater à pobreza e reconhecimento dos 
direitos como sendo universal a todos os cidadãos. 

 

B) Modelo Bismarckiano (Alemanha, século XX): 
assegurar renda aos trabalhadores em momentos de 
riscos sociais oriundos da falta de trabalho. O direito 
de acesso aos benefícios não é mediante contribuição 
e Modelo Brasileiro (Brasil, após II Guerra Mundial): 
combater à pobreza. Os direitos são universais a todos 
os cidadãos. 

C) Modelo Americano (Estados Unidos, século XX): 
assegurar renda aos trabalhadores em momentos de 
riscos sociais oriundos da falta de trabalho. O direito 
de acesso aos benefícios é mediante contribuição e 
Modelo Beveridgiano (Inglaterra, após I Guerra 
Mundial): combater à pobreza. Os direitos são 
universais a todos os cidadãos. 

D) Modelo Japonês (Japão, século XX): assegurar renda 
aos trabalhadores em momentos de riscos sociais 
oriundos da falta de trabalho. O direito de acesso aos 
benefícios é mediante contribuição e Modelo 
Beveridgiano (Inglaterra, após I Guerra Mundial): 
combater à pobreza. Os direitos são universais a todos 
os cidadãos. 

E) Modelo Bismarckiano (Francês, século XXI): 
assegurar renda aos trabalhadores em momentos de 
riscos sociais oriundos da falta de trabalho. O direito 
de acesso aos benefícios é mediante contribuição e o 
Modelo Beveridgiano (Inglaterra, após I Guerra 
Mundial): combater à pobreza. Os direitos não são 
universais a todos os cidadãos. 

 
10 - O Assistente Social tem sido historicamente um dos 
agentes profissionais que implementam políticas sociais, 
especialmente políticas públicas. Essa condição levou Netto 
(1992) a afirmar que o assistente social era o executor 
terminal de políticas sociais, visto que a sua atuação nessa 
esfera limitava-se a atuação direta com a população usuária. 
Mas, hoje, o próprio mercado demanda, além de um trabalho 
na esfera da execução, a formulação de políticas públicas e 
gestão de políticas sociais. Responder a tais requerimentos 
exige uma ruptura com: 

A) a atividade técnico-operativa; 
B) a atividade burocrática e rotineira; 
C) a atividade instrumentalizada; 
D) a leitura da realidade brasileira; 
E) o referencial teórico-metodológico marxista. 

 
11 - O debate contemporâneo acerca do Serviço Social como 
Trabalho exige entender o Capitalismo como totalidade 
articulada. Desta forma é correto afirmar que: 

A) É importante compreender o feudalismo como um 
processo social de produção de mercadorias e ao 
mesmo tempo um processo de reprodução social.  

B) É importante compreender o Capitalismo como um 
processo de produção que não envolve o social, mas 
somente produz mercadorias. 

C) É importante compreender o capitalismo como um 
processo social de produção de mais-valia e do lucro 
ao mesmo tempo. 

D) É importante compreender o Capitalismo como um 
processo social de produção de mercadorias e ao 
mesmo tempo um processo de reprodução social.  

E) É importante compreender o capitalismo como um 
processo social de produção concreto que gera 
valores, operações, desejos e símbolos. 



 

 

 

  

12 - Ao longo da história da profissão, os espaços sócio 
ocupacionais sofreram significativas mudanças, com a redução 
de algumas áreas, implementação de outras, reconfiguração de 
demandas e reestruturação de espaços públicos e privados. 
Frente a esse cenário, para intervir na realidade, buscando 
acompanhar o movimento da sociedade, o profissional de 
Serviço Social deve ter clareza de que: 

A) A dimensão interventiva é o meio pelo qual o 
profissional vai conhecer a realidade social sobre a 
qual vai atuar para transformá-la. 

B) A democratização das informações fundamenta a 
consecução de direitos que são fundamentais para a 
visibilidade da profissão nos processos de trabalho. 

C) O conhecimento é essencial para decifrar a realidade e 
as demandas que tradicionalmente chegam ao Serviço 
Social em diferentes áreas. 

D) O Assistente Social desempenha suas funções nas 
diferentes áreas e esferas da sociedade e na vida 
privada de seus usuários. 

E) A dimensão investigativa é intrínseca ao processo de 
trabalho, não só para conhecer o seu objeto, mas 
também para refletir sobre as ações que incidem sobre 
ele. 

 
13 - Nos serviços de saúde, o levantamento de dados para 
caracterização das condições socioeconômicas e sanitárias dos 
usuários realizado pelo Assistente Social, responde pela 
necessidade de: 
I. Conhecer as variáveis que interferem no processo 
saúde/doença, no diagnóstico e tratamento. 
II. Identificar as possibilidades e condições de participação da 
família, responsáveis, cuidadores, agregados, vizinhos e além 
de empregados na consecução de meios viabilizadores do 
diagnóstico e tratamento do usuário. 
III. Identificar os aspectos socioeconômicos que interferem na 
capacidade dos usuários de cuidarem da sua própria saúde e de 
seus familiares. 
IV. Orientar a família, o usuário e os acompanhantes quanto ao 
funcionamento do sistema. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

A) I, IV 
B) II, III,  
C) I, III 
D) I, II,  
E) I, II, III 

 
14 - O Assistente Social ao intervir na direção dos interesses 
dos usuários, priorizando-os como sujeitos de direitos, deve 
desenvolver um trabalho que exige procedimentos 
metodológicos claros e objetivos importantes para a 
intervenção profissional. Como base nessa assertiva, considere 
as seguintes afirmativas: 
I. Identificação das necessidades dos usuários que pode ser 
conhecida e construída através de levantamento 
socioeconômico, propondo sempre que possível, um plano de 
ação que possibilite a resolutividade das demandas na 
perspectiva dos direitos e da cidadania. 
II. Realizar uma intervenção centrada na perspectiva de rede 
para fazer encaminhamento dos usuários para os lugares onde 
efetivamente possam ter seus direitos garantidos com a 
eficiência e a qualidade que um atendimento profissional 
competente e comprometido requer. 

III. Organização e planejamento do trabalho profissional, com 
base em estudos e pesquisas que dê visibilidade às necessidades 
e interesses dos segmentos com os quais está trabalhando. 
IV. Levantamento dos recursos disponíveis na instituição para 
realizar o trabalho, o trabalho do assistente social depende das 
condições que a instituição oferece para que o profissional 
possa utilizar todo o seu conhecimento teórico-metodológico na 
ação. 
Em relação ao exposto, estão corretas as alternativas: 

A) I, III, III 
B) II, III, IV 
C) III, IV 
D) I, II, IV 
E) I, III, IV 

 
15 - No processo capitalista de trabalho, o capitalista é o 
proprietário que consome a força de trabalho como 
mercadoria adquirida, levando os trabalhadores a consumirem 
os meios de produção através de seu próprio trabalho. Nesse 
contexto, é possível afirmar que: 

A) No processo de trabalho, o capitalista apropria-se da 
força de trabalho do trabalhador que gasta suas 
energias na obtenção do lucro. 

B) Nesse processo de trabalho o capitalista apropria-se 
da força de trabalho que, posta em ação, torna-se 
componente vivo, ativo e subjetivo do processo de 
trabalho. 

C) Nesse processo de trabalho ambos são componentes 
ativos e subjetivos, o capitalista e o trabalhador. 

D) No processo de trabalho capitalista, o capitalista é o 
dono dos meios de produção que se constituem um 
fim. 

E) No processo de trabalho o capitalista visa apenas 
maximizar os lucros, através do trabalho 
improdutivo. 

 
16 - De acordo com a Política Nacional de Assistência Social 
(2004) e o Sistema Único de Assistência Social (2005), o 
Plano Municipal de Assistência Social é uma ferramenta 
obrigatória de gestão da política. São elementos constituintes 
do plano: 
I. Mapeamento e identificação da cobertura da rede 
prestadora de serviços; 
II. Determinação de metas e previsão de custos; 
III. Avaliação dos serviços prestados pela rede; 
IV. Previsão de fontes de financiamento (federal, estadual e 
municipal). 
V. Estabelecer as prioridades de ação da política;  
Em relação ao exposto, estão corretas as alternativas. 

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

 
17 - O Artigo 3º do Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais estabelece alguns deveres para os 
profissionais, dentre estes situa-se: 

A) aprimoramento profissional de forma contínua, a 
serviço da população usuária. 

B) acatar a substituição de profissionais por estagiários 
exercendo funções específicas. 



 

 

 

  

C) abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 
o policiamento dos comportamentos, denunciando 
sua ocorrência aos órgãos competentes. 

D) participar de ações de calamidade pública no 
atendimento às vítimas apenas quando solicitado. 

E) não utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão. 

 
18 - O Código de Ética Profissional do Assistente Social 
de 13 de março de 1993 estabelece como princípios 
fundamentais: 
I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central; 
II - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados 
a população e com o aprimoramento intelectual; 
III - Defesa intransigente dos direitos humanos, sem, 
contudo, descartar o arbítrio e o autoritarismo; 
IV- Eliminar todas as formas de preconceito, desde que 
não haja cobranças para a participação de grupos 
socialmente discriminados; 
V- Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 
que assegure universalidade de acesso a bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais. 
A partir do exposto, assinale a alternativa correta. 

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

 
19 - O Serviço de Proteção Integral e Atendimento à 
Família- PAIF, se constitui em um trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias. No tocante aos 
seus objetivos o PAIF visa: 

A) Possibilitar acesso a experiências e manifestações 
culturais, artísticas e de lazer como forma de 
desenvolver novas sociabilidades. 

B) Criar espaços de reflexões e acolhimento das 
famílias em situações de vulnerabilidade social. 

C) Oportunizar o acesso às informações sobre seus 
direitos e sobre a participação cidadã. 

D) Criar espaços de socialização na comunidade para 
os grupos que estejam comprovadamente em 
situação de vulnerabilidade social 

E) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social. 

 
20 - Os profissionais que trabalham na área da assistência 
social devem seguir determinados princípios éticos 
exigidos pela política. Em relação a esses princípios, 
considere as seguintes afirmativas: 
I. Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; 
II. Garantir o acesso do usuário à informação, apenas 
quando necessário; 
III. Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo 
profissional; 
IV. Compromisso com a qualidade do serviço e programa, 
quando exigido pelo gestor da política. 
 
 
 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas. 
A) I, III 
B) II, III 
C) I, IV 
D) II, IV 
E) I, II, III 

 
21 - Com o intuito de assegurar o direito ao ensino 
obrigatório, o ECA chama a responsabilidade do poder 
público e dos pais ou responsáveis, no sentido de que, haja 
vagas nas escolas e os pais cumpram com a 
obrigatoriedade de matricular os filhos. O Eca prevê ainda, 
que os casos de reiteradas faltas injustificadas, evasão 
escolar, elevados índices de repetência e de maus-tratos 
deverão ser comunicado pelos dirigentes de 
estabelecimento de ensino fundamental a (ao): 

A) Conselho Tutelar 
B) Ministério Público. 
C) Delegacia de Polícia. 
D) Conselho de Educação. 
E) Centro de Referência de Assistência Social. 

 
22 - O desemprego estrutural, que foi gerado a partir das 
novas formas de ajustes e exigências nas relações de 
trabalho, encontra nos ditames neoliberais o suporte 
necessário para concretizar e intensificar as desigualdades 
sociais. Acerca do desemprego estrutural, é possível 
afirmar que: 

A) O desemprego estrutural não possui origens nas 
mudanças das relações de trabalho, pois não há 
trabalhadores fazendo parte do exército industrial 
de reserva. 

B) O desemprego estrutural tem suas origens 
justamente em meio às grandes mudanças das 
relações de trabalho, na produção de mercadorias, 
e, ainda mais, a partir das novas demandas dos 
mercados.  

C) O desemprego estrutural não deve ser visto como 
uma preocupação, pois muitos desses 
desempregados acabam por migrarem para o 
mercado formal. 

D) O desemprego estrutural faz com que os trabalhos 
formais se mostrem, no contexto da economia 
liberal, como uma alternativa e, muitas vezes, 
como única possibilidade de aquisição de recursos 
para suprir as necessidades essenciais. 

E) O desemprego estrutural faz com que entre o 
contingente de desempregados, existem muitos 
que possuem um alto grau de escolaridade e de 
qualificação. Esses, em sua maioria, migram de 
forma quase que definitiva para a formalidade. 

 
23 - O Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, vem 
regulamentar os benefícios eventuais previstos no Art. 22 
da Lei Orgânica da Assistência Social (1993). O Art. 2º do 
referido Decreto assegura que o “benefício eventual deve 
atender, no âmbito do SUAS, os seguintes princípios: 
I – constituição de provisão certa para enfrentar com 
agilidade e presteza eventos incertos; 
II - garantia de igualdade de condições de acesso às 
informações e à fruição do benefício eventual; 
III - adoção de critérios de elegibilidade em consonância 
com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS; 



 

 

 

  

IV - afirmação do direito ao benefício vinculado a 
condição de pobreza extrema. 
Em relação ao exposto, estão corretas as alternativas. 

A) I, IV 
B) II, IV 
C) II, III, IV 
D) I, II, III, IV 
E) I, II, III 

 
24 - A Lei n.10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso quando faz referência ao direito à saúde assegura no 
Art. 15, inciso 1º que a prevenção e manutenção da saúde 
do idoso devem ser efetivadas através de (do): 

A) Cadastramento da população idosa em base 
territorial. 

B) O atendimento deontológico só ocorrerá se, o 
município dispor desse profissional. 

C) O atendimento domiciliar, incluindo internação, 
só poderá ser realizado mediante autorização 
prévia. 

D) Da requisição feita pelo idoso à equipe da 
Estratégia de Saúde da Família do seu bairro. 

E) Serviço do SUS e só terão atendimento 
diferenciado quando apresentar limitação 
capacitante. 

 
25 - A entrevista é um dos instrumentos do processo de 
trabalho do assistente social nas suas diferentes 
atribuições. Assim, as várias concepções sobre esse 
instrumento devem ser contextualizadas no momento 
histórico e social em que foram produzidas. Em relação à 
entrevista social é INCORRETO afirmar: 

A) É um instrumento que facilita o entendimento de 
algumas realidades mais coletivas quando nos 
reportamos às expressões da questão social 
evidenciadas. 

B) Para o desenvolvimento da entrevista há de se 
cumprir certas etapas básicas, a saber: 
planejamento, execução e registro. 

C) É um instrumento que possibilita extrair 
informações e avaliá-las por todos os ângulos. 

D) É um instrumento que requer habilidade e não 
interpõe relações interpessoais e 
interprofissionais. 

E) É um instrumento que exige uma escuta 
qualificada e uma observação sensível sobre a 
história de vida do usuário. 

 
26 - O Programa de Benefício de Prestação Continuada na 
Escola – BPC na Escola, criado pela Portaria, n.18 de 24 
de abril de 2007. Em relação ao Programa seus principais 
eixos são: 
I -  Identificar, entre os beneficiários do BPC até 18 anos, 
aqueles que estão na escola e os que estão fora da escola. 
II - Identificar as principais barreiras para acesso e 
permanência na escola das pessoas com deficiência.  
III - Desenvolver estudos e estratégias conjuntas para 
superação dessas barreiras. 
IV - Manter acompanhamento sistemático das ações e 
programas dos entes federados que aderirem ao programa. 
V- Identificar barreiras sem preocupar-se em notificar os 
municípios. 
 

A partir do exposto considere as alternativas que estão corretas 
A) III e V 
B) I, II, III e IV 
C) I, II e V 
D) IV e V 
E) II, III e IV 

 
27 - A autora Yolanda Guerra (2000), reflete a 
instrumentalidade no exercício profissional do assistente social 
como uma propriedade ou um determinado modo de ser que a 
profissão adquire no interior das relações sociais, no confronto 
com as condições objetivas e subjetivas do exercício 
profissional. A partir do pensamento da autora, analise as 
proposições. 
I - Podemos considerar que a instrumentalidade é uma 
capacidade adquirida no fazer profissional executável apenas 
pelo assistente social. 
II - Toda postura teleológica encerra instrumentalidade, o que 
possibilita ao homem manipular e modificar as coisas, a fim de 
atribuir-lhes propriedades verdadeiramente humanas. 
III - No processo de mediação nas relações de trabalho, o 
assistente social deve buscar a instrumentalização das pessoas 
com vistas à emancipação humana delas. 
IV- Nas ações instrumentais impera a repetição, o 
espontaneísmo, considerando a necessidade de responder 
imediatamente às situações existentes. 
A partir do exposto é correto o que se afirma em: 

A) II, IV  
B) I, II, III  
C) I, II  
D) II, III 
E) I, II, III, IV 

 
28 - Considerando as estratégias profissionais e o instrumental 
técnico-operativo no processo de trabalho do assistente social, 
analise as afirmações abaixo: 
I -  O parecer social é parte integrante do estudo social e para 
sua concretização o assistente social deve primar pela 
observação e pela realização do estudo socioeconômico de uma 
dada situação. 
II -  O laudo social resultante do processo de perícia social se 
constitui no documento em que o profissional registra os 
aspectos mais importantes e conclusivos para a tomada de 
decisão, observando os direitos fundamentais e sociais. 
III - O relatório social traduz-se na apresentação analítica e 
interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. 
IV-  A perícia social traduz-se no exame, vistoria ou avaliação 
de uma determinada situação social com a finalidade de emitir 
um parecer técnico. São partes constitutivas e essenciais desse 
processo: o estudo social, o parecer social e a elaboração de um 
laudo social. 
V-  O estudo social busca conhecer em profundidade uma 
determinada expressão da questão social, para tanto, não 
considera os aspectos sociais, econômicos e culturais. 
A partir das afirmações está correto o que se afirma em: 

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



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

Celebridades descelebradas 
Luli Radfahrer 

 

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível 
retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública 
 

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de 
comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de 
privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos 
mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a 
identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que 
respeitem o anonimato de seus usuários. 

Quando a informação é muita, não é difícil fazer 
cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, 
trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o 
carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele 
telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra 
aqueles produtos é facílimo de rastrear. 

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do 
grid de informação digital, é preciso administrar a imagem 
pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se 
tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por 
maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e 
seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos 
precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. 

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa 
do que aquilo que se chamava antigamente de "opinião 
pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a 
média do que era declarado e descartar o que desviasse do 
padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de 
publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa 
as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade 
e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. 

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida 
privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não 
seria feito normalmente em público. Uma briga entre 
namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma 
bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está 
só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das 
câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm 
ouvidos, mas todo o resto parece ter. 

Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar 
esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, 
ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse 
processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de 
suas características. 

Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da 
vida pessoal, plastificando a personalidade e a prendendo à 
máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se 
concorde com ela. 

Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. 
Nunca foi tão fácil checar referências, e, a princípio, não há 
nada de errado nisso. Uma das principais regras de 
sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a 
maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. 
De perto, entretanto, ninguém é normal.  

Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o 
direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser 
usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome 
dá a entender, uma forma de mídia. 

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, 
assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a 
dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um 
vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto 
um nu indesejado. 

 

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de 
São Paulo, 27 jul. 2011.Tec, p.F14. Acesso em 19/09/2013. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as 
bases de dados do comércio eletrônico acabaram com a 
privacidade das pessoas, pois o desenvolvimento de 
mecanismos de busca e de armazenamento de dados facilitou o 
acesso à informação sobre estas. 
II. Segundo o texto, o grande volume de informação disponível 
sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão em rede, 
facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento. 
III. Segundo o artigo de opinião, checar referências, isto é, 
conferir informações sobre alguém é errado, pois acarreta em 
uma invasão de privacidade. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - De acordo com o articulista é possível considerar um 
“novo tipo de patrimônio público”: 

A) as câmaras ocultas 
B) a casa do Big Brother 
C) os telefones celulares 
D) a vida privada 
E) o twitter 

 
31 - Quantos parágrafos do texto são argumentativos? 

A) Três 
B) Seis 
C) Sete 
D) Quatro 
E) Cinco 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. A afirmação “é preciso administrar a imagem pública” 
significa que devemos nos expor publicamente sem receio 
algum, pois através das redes de relacionamento podemos 
construir nossa imagem com autenticidade.  
II. É possível identificar no texto os seguintes tipos de 
argumento: com ironia, de citação, de valoração.  
III. Perder a espontaneidade e moldar a sua personalidade de 
acordo com o que os outros querem, podem ser consequências 
para o indivíduo com a exposição de sua identidade na mídia. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 



 

 

 

  

33 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Seu comportamento não pareceu agradável aos 
olhos dos presentes. 

B) Os novos funcionários ainda não estão aptos para 
o cargo. 

C) Cláudio mora vizinho de minha casa. 
D) Calar é preferível que falar sem pensar. 
E) Estou ansioso por ouvir sua resposta. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego 
do acento indicador de crase: 

A) Quero dizer à senhora que gostei de seu último 
livro. 

B) Não volto mais àquele lugar. 
C) Não estavam dispostos à abrir mão dos lucros. 
D) Seu estilo era à Portinari. 
E) Voltamos às pressas. 

 
A questão 35 refere-se ao anúncio seguinte: 

 
 

35 - A figura de linguagem presenta no anúncio acima é: 
A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) eufemismo 
D) antítese 
E) metonímia 

 
 A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

36 - A oração destacada classifica-se como: 
A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada adjetiva restritiva 
D) subordinada substantiva completiva nominal 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
As questões 37 e 38 referem-se a tira seguinte: 

 
37 - Das afirmações seguintes: 
I. No segundo quadrinho foi utilizado a figura de 
linguagem denominada “onomatopeia”. 
II. Na oração no primeiro quadrinho o verbo se encontra 
na “voz passiva sintética”. 
III. A repetição da letra E da forma verbal “ERA” no 
último quadrinho procura expressar o último suspiro da 
aranha sob a forma de um berro. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
38 - A função sintática do termo “pelas outras aranhas” no 
primeiro quadrinho é: 

A) agente da passiva 
B) predicativo 
C) complemento nominal 
D) objeto indireto 
E) aposto 

 
39 - No período “Vejam os cidadãos conscientes que eles 
se tornaram”, o elemento destacado tem a função sintática 
de: 

A) predicativo do sujeito 
B) sujeito 
C) predicativo do objeto 
D) objeto direto 
E) adjunto adnominal 

 
40 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
pertencentes ao processo de formação “derivação 
parassintética”: 

A) afago | amadurecer 
B) incomunicável | esfriar 
C) fidalgo | desobediência  
D) passatempo | televisão  
E) envelhecer | acariciar 

 
 
 




