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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

EXAME GRAFOTÉCNICO
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...] Art. 6º - CF/88

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

ASSISTENTE SOCIAL - NASF

1 - Verifique se este caderno contém questões de múltipla escolha, sendo Português de a40 (quarenta) 01

15 16 25 26 40, Raciocínio Lógico de a e Conhecimentos Específicos de a .

2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique

imediatamente ao Fiscal de Sala.

3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e

da etiqueta afixada na sua carteira.

4 - Esta Prova tem duração de horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o4 (quatro)

tempo mínimo de horas.2 (duas)

5 - É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os

candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento

eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos

trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

6 - , ao sair da sala, a e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas,Assine Lista de Presença

devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



O texto a seguir extraído do é um trecho do romance “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, relata um momento da longa viagem que os
personagens empreenderam pelo sertão nordestino na tentativa de escapar da seca e da miséria. Leia-o e responda às questões de .01 a 05

“Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam
cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem
três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga
rala”.

1ª QUESTÃO
Reestruturando-se o terceiro período do texto, mantém-se o sentido original apenas em:

a) Em virtude de andarem ordinariamente pouco e de haverem repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três
léguas.

b) Ainda que ordinariamente andassem pouco, a viagem progredira bem três léguas, pois haviam repousado bastante na areia do rio seco.
c) Porque haviam repousado bastante na areia do rio seco, ordinariamente andavam pouco, e a viagem progredira bem três léguas.
d) A viagem progredira bem três léguas, uma vez que haviam repousado bastante na areia do rio seco, dado que ordinariamente andavam

pouco.
e) Haviam repousado bastante na areia do rio seco: a viagem progredira bem três léguas porque ordinariamente andavam pouco.

2ª QUESTÃO
A regência verbal em destaque na frase: “A folhagem dos juazeiros longe, através dos galhos pelados da caatinga rala”, é aapareceu
mesma do verbo destacado em:

a) andavam“Ordinariamente pouco...”.
b) estavam“Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, cansados e famintos”.
c) Fazia“ horas que procuravam uma sombra”.
d) alargavam“Na planície avermelhada, os juazeiros duas manchas verdes”.
e) procuravam“Fazia horas que uma sombra”.

3ª QUESTÃO
Tendo em vista a relação, nesse texto, entre o vocabulário e os efeitos de sentido, é afirmar que:INCORRETO

a) “Rio seco”, “galhos pelados”, “caatinga rala” caracterizam um espaço hostil aos viajantes.
b) O adjetivo “avermelhada” retrata o rigor do clima.
c) As palavras empregadas pelo narrador reproduzem as falas das personagens.
d) fazerEm “Fazia horas que procuravam uma sombra”, o verbo está em desacordo com a norma culta da língua.
e) Aexpressão “o dia inteiro” equivale a “todo o dia”.

4ª QUESTÃO
Leia as informações abaixo sobre o texto lido:

I - Em “Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos”.Aprimeira oração pode, sem prejuízo de sentido, ser
ligada à segunda pelo conectivo .embora

II - O enunciado “Ordinariamente andavam pouco” – se opõe à ideia principal em “a viagem progredira bem três léguas”.
III - O enunciado “Ainda que andassem pouco “ – tem ideia de concessão à da oração principal “a viagem progredira bem três léguas”

Está (ão) correta (s):

a) Apenas I e III
b) I, II e III
c) Apenas II e III
d) Apenas I.
e) Apenas II.

PORTUGUÊS
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5ª QUESTÃO
Escreva ou , conforme sejam verdadeiros ou falsos os comentários que se seguem aos enunciados.V F

( ) Em: “a viagem progredira bem, três léguas” e “a viagem progredira, bem três léguas,” a mudança de lugar da vírgula muda o sentido
do texto.

( ) Em “a viagem progredira bem, três léguas” e “a viagem progredira, bem três léguas” a mudança de lugar da vírgula não muda o
sentido do texto.

( ) O adjetivo substantivado “os infelizes” pode ser substituído, no contexto, sem prejuízo de qualquer sentido, pela expressão “os
retirantes”.

( ) O enunciado “como haviam repousado bastante na areia do rio seco” – expressa a razão pela qual aconteceu a ação da oração
principal.

( ) fazer“Fazia horas que procuravam uma sombra.” O verbo está empregado em desacordo com a norma culta da língua.

Asequência correta é:

a) b) c) d) e)V, F, V, V, F. V, V, F, F, F. F, F, F, V, V. V, F, V, V, V. F, F, F, F, V.

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder às questões 06 e 07.

PROVE QUE DOVE É O MELHOR.
PROVE SE DOVE É O MELHOR.
(Texto publicitário).

6ª QUESTÃO
Marque a alternativa INCORRETAsobre o anúncio acima.

a) Na segunda parte do anúncio (PROVE SE DOVE É O MELHOR), em relação à primeira parte (PROVE QUE DOVE É O MELHOR.)
não se sugere nenhuma mudança de sentido em termos da eficácia do produto veiculado.

b) Colocando-se vírgula após “PROVE” no enunciado PROVE QUE DOVE É O MELHOR altera-se o sentido.
c) Aoração subordinada iniciada por QUE é do tipo substantiva.
d) Aoração subordinada iniciada por SE é do tipo substantiva e não adverbial condicional.
e) No enunciado PROVE QUE DOVE É O MELHOR a oração principal é PROVE.

7ª QUESTÃO
Em relação às funções da linguagem, pode-se afirmar que é predominante, no anúncio, a função:

a) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
b) Referencial, pois a intenção é informar sobre uma moça branca que conquistou vários morenos.
c) Expressiva, porque está centrada na opinião do locutor.
d) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, estimulando-o por meio da mensagem.
e) Poética, tendo em vista que faz alusão ao uso de uma linguagem figurada.

8ª QUESTÃO
Leia os dois enunciados a seguir:

ELEITOR QUER JUSTIFICAR SEU VOTO.

ELEITOR, QUER JUSTIFICAR SEU VOTO?

Considerando a pontuação dos textos:

I - No primeiro enunciado há uma afirmação sobre o desejo do eleitor em querer justificar o voto.
II - No segundo enunciado há uma diferença de sentido em rlação ao primeiro, pois o emissor se dirige ao eleitor, indagando-o sobre o

referido fato.
III - Os dois enunciados têm o mesmo sentido.

Estão corretas as alternativas:

a) II e III
b) Apenas I e II
c) Apenas I, II, III
d) Apenas I e III
e) Apenas I
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9ª QUESTÃO
Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua.
Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa correta.

a) Vende-se planos de saúde, os nossos preços são os melhores.
b) Faziam anos que os alunos não tinham uma aula tão interessante.
c) Necessita-se de amigos sinceros.
d) Na urna, haviam cem votos, porém na lista de assinatura constavam noventa pessoas.
e) Alguns políticos não merece a nossa confiança.

10ª QUESTÃO

“Não me adianta viajar.
Todas as viagens são inúteis.
Elas não nos levam a lugar nenhum.
Não nos revelam o outro lado do mundo”

(Fonte: O Turista – Ledo Ivo)

Relativamente aos pronomes desses versos, assinale a afirmação INCORRETA:

a) Se, no terceiro verso, o pronome indefinido “nenhum” fosse substituído pelo indefinido “algum”, o sentido do texto continuaria o
mesmo.

b) “Nos” tem como referente o eu poemático e os leitores.
c) Os pronomes indefinidos “todas” e “nenhum” evidenciam o sentido de frustração e desesperança reveladas pelo eu poemático.
d) “Elas” tem como referente o próprio eu poemático.
e) Apalavra “outro” pertence à classe dos pronomes indefinidos.

11ª QUESTÃO
Do texto a seguir, é possível depreender que:

http://euintendotudo.blogspot.com.br/2012/02/30-erros-de-ortografia-em-placas.html

I - O processo de interação social deste texto sugere que o autor tem pouco contato com a língua escrita, mas tal fato não interfere na sua
intenção comunicativa.

II - nãoOs “tropeços ortográficos” impedem a interação verbal e constroem um enunciado significativo.
III - O enunciado reproduz um registro da fala de quem escreveu o texto, e isso prejudica a leitura do texto.

Está (ão) correta (as):

a) Apenas III
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) Apenas I, II e III
e) Apenas I
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12ª QUESTÃO
Leia estes versos:

“Alma minha gentil, que te partiste
Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lá no céu eternamente
E viva eu cá na terra sempre triste”.

(Fonte: Luiz Vaz de Camões, in "Sonetos").

Marque a alternativa sobre o texto.INCORRETA

a) Há nesses versos uma oposição entre céu x terra; lá x cá.
b) Há presença, nos verso, de um recurso estilísico chamado antítese.
c) Para dizer que a mulher amada havia morrido, o poeta utiliza-sede eufemismos.
d) As palavras “lá” e “cá” têm o mesmo referente.
e) sempre“E viva eu cá na terra triste”.Apalavra destacada expressa uma relação semântica de tempo.

13ª QUESTÃO
Leia abaixo o título de um artigo de opinião de Mailson da Nóbrega, publicado na revista Veja de 23 de julho de 2014:

“Tolerância à inflação”

O acento indicativo de crase, no título, ocorreu pelo mesmo motivo que:

a) àsQuero tudo claras.
b) À“ noite, todos os gatos são pardos”.
c) àApraça fica paralela rua.
d) À medida que cresce, fica mais teimoso.
e) àsO avião saiu dez em ponto.

Para responder às questões 14 e 15, leia o trecho extraído do conto Minha gente, de Guimarães Rosa.

“Pelo rego desciam bolas de lã sulfurina: eram os patinhos novos, que decerto tinham matado o tempo, dentro dos ovos, estudando a teoria
da natação. E, no pátio, um turbilhão de asas e bicos revoluteava e se embaralhava, rodeando a preta, que jogava os últimos punhados de
milho
[...]”

Guimarães Rosa. Sagarana. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1972.

14ª QUESTÃO
Coloque ou , conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições abaixo, sobre os recursos expressivos empregados no texto:V F

( ) Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem.
( ) Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo.
( ) Metonímia, recurso expressivo em que a palavra que designa o todo é substituída pela que indica uma parte desse todo.
( ) Hipérbole, que se caracteriza por ser um exagero intencional, visando impressionar o interlocutor.

Asequência correta è:

a) V, V, F, F
b) F, F, V, V
c) V, F, V, F
d) F, F, F, V
e) V, V, V, F

15ª  QUESTÃO
Para dizer que os patinhos novos eram “bolas de lã”, o autor se apoiou em aspectos comuns aos patinhos e às bolas de lã. A figura de
linguagem presente nesse caso é uma:

a) Eufemismo
b) Antítese
c) Hipérbole
d) Prosopopeia
e) Metáfora.
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22ª QUESTÃO

Qual das afirmativas, de acordo com a Lógica, denomina-se

Contingência:

a) Proposição simples sempre verdadeira.

b) Proposição composta sempre verdadeira.

c) Proposição composta que pode ser verdadeira e falsa.

d) Proposição simples sempre falsa.

e) Proposição composta sempre falsa.

16ª QUESTÃO
Dizer qual a proposição que satisfaz a tabela-verdade seguinte:

p q ?
F
F
V
V

F
V
F
V

V
F
V
V

a) q � p
b) p v q
c) p � q
d) p � q
e) p ↔ q

17ª QUESTÃO
Das proposições:

1. O número 6 é perfeito.
2. O galo põe ovo.
3. As mulheres geralmente não são boas mães de famílias.
4. As dízimas periódicas são elementos do conjunto dos números

irracionais
5. 10% de 10% de 10 é 0,01.

De acordo com a lógica das proposições, assinale a alternativa
verdadeira:

a) Apenas 4
b) Apenas 1 e 2
c) Apenas 1 e 5
d) Apenas 3
e) Apenas 1

18ª QUESTÃO
Das expressões seguintes, qual é uma sentença aberta?

a) 3 + 3 6.≠

b) 7 + 8 = 51
c) 6 < 2 ou 3 +1 = 4
d) 9 - 1 < 8
e) x y x zSe é sobrinho de , então, é primo de

19ª QUESTÃO
Dadas às premissas: “ ” eTodos os corintianos são fanáticos
Existem fanáticos inteligentes”, pode-se tirar a conclusão
seguinte:

a) Todo corintiano é inteligente
b) Existem corintianos inteligentes
c) Não se pode tirar conclusão
d) Nenhum corintiano é inteligente
e) Todo inteligente é corintiano

20ª QUESTÃO

Considere as três seguintes afirmações:

I - Todos os amigos de João são amigos de José

II - José não é amigo de qualquer amigo de Paulo

III - Mário só é amigo de todos os amigos de Roberto

Se Roberto é amigo de Paulo, então:

a) João é amigo de Mário

b) Mário é amigo de José

c) João é amigo de Roberto

d) Mário é amigo de Roberto

e) Mário não é amigo de João

21ª QUESTÃO

Qual das proposições seguintes é declarativa?

a) Parabéns!

b) Resolva esta questão.

c) Não faço isto.

d) Marcio não é irmão de Júlio.

e) Quantos italianos moram no Brasil?

23ª QUESTÃO

Sejam as proposições:

p: O rato entrou no buraco.

q: O gato seguiu o rato.

Assinale a proposição “O rato não entrou no buraco e o gato

seguiu o rato” correspondente na linguagem da lógica.

a)
~ p � qb)
~ (p � q)

c) p � ~  q
d) p � q
e) ~p v ~ q
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24ª QUESTÃO
Considere a tabela-verdade:

p ~p p ↔ ~p

V
F

F
V

F
F

Assinale a alternativa correspondente:

a) Contradição
b) Contingência
c) Tautologia
d) Tautologia e contradição
e) Contradição e contingência

25ª  QUESTÃO
Se não leio, canto. Se estou alegre, leio. Se leio, não estou alegre. Se não estou alegre, não canto. Logo:

a) Leio, estou alegre e não canto.
b) Não leio, estou alegre e não canto.
c) Não leio, estou alegre e canto.
d) Leio, não estou alegre e não canto.
e) Leio, estou alegre e canto.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
A resolução 33, de 12 de dezembro de 2012, aprova a nova Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, a qual
estabelece as diretrizes estruturantes do SUAS. Nos itens abaixo, marque a alternativa correta:

a) Respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa.
b) Controle e Participação Popular, garantia à laicidade na relação entre o Estado e o Cidadão.
c) Controle Social e Participação Social Popular; matricialidade sociofamiliar; territorialização e financiamento partilhado entre a União,

os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
d) Financiamento partilhado entre União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, defesa do protagonismo e da autonomia dos

usuários e a recusa de práticas de caráter clientelista.
e) Fortalecimento da relação democrática entre Estado e Sociedade Civil; defesa incondicional da liberdade; da dignidade da pessoa

humana; da privacidade, da cidadania; da integridade física, moral e psicológica.

27ª QUESTÃO
A Lei nº 8.662, que regulamenta a profissão de Assistente Social, passa a vigorar acrescida do seguinte art., 5ºA . Segundo essa lei, a
duração do trabalho doAssistente Social é de:

a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
b) 34 (trinta e quatro) horas semanais.
c) 40 (quarenta) horas semanais.
d) 30 (trinta) horas semanais.
e) 20 (vinte) horas semanais.

28ª QUESTÃO
Na Resolução CFESS 493/2006 estão determinadas as competências do Conselho Federal de Serviço Social. A respeito da referida
resolução e sobre as competências do CFESS, é correto afirmar:

a) Divulgar a profissão, fiscalizar e organizar o assistente social, defendendo a formação de reserva de mercado.
b) Organizar os profissionais do Serviço Social em entidades sindicais com a finalidade de promover a defesa do exercício da profissão.
c) Defender, apoiar e visitar a categoria, preparando-a para o mercado de trabalho.
d) Atuar em conjunto com o Conselho Regional de Serviço Social, notificando os assistentes sociais na ocorrência da escassez de trabalho.
e) Disciplinar, fiscalizar e defender o exercício da profissão do assistente social, em conjunto com o Conselho Regional de Serviço Social.
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29ª QUESTÃO
Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre o Sistema Único deAssistência Social/SUAS, assinale abaixo
a alternativa correta:

a) Agestão das ações e a aplicação de recursos do SUAS são negociadas e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
b) O SUAS organiza as ações da assistência social em um tipo de proteção social.
c) O SUAS é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada.
d) O SUAS comporta 3 três tipos de gestão: da União, dos estados e dos municípios.
e) O SUAS não admite no seu sistema a gestão compartilhada.

30ª QUESTÃO
No Capítulo II, referente a Gestão Única de Assistência Social, estão definidos quatro tipos de gestão do SUAS. Identifique-os nos itens
abaixo e marque a correta:

a) Dos Estados; do Distrito Federal; da União e dos Municípios.
b) Da União; dos Estados; dos Municípios e do Distrito Federal.
c) Dos Estados; da União; do Distrito Federa e dos Municípios.
d) Da União; dos Estados; do Distrito Federal e dos Municípios.
e) Dos Municípios; do Distrito Federal; Dos Estados e da União.

31ª QUESTÃO
Como afirma Marilda, 1992, o espaço profissional é um produto histórico, condicionado a determinadas condições. Sobre isto, assinale a
alternativa correta:

a) Hegemonia que se estabelece entre as classes fundamentais e suas respectivas alianças e pelo tipo de resposta teórico-prática densas de
conteúdo político destas, pela categoria.

b) Espaços profissionais do Serviço Social que se constituem como resultados da trajetória de luta.
c) O espaço profissional ocupado pelos Assistentes Sociais na década de 90 não está vinculado ao conteúdo político exercido pela

categoria profissional.
d) O espaço profissional do Serviço Social deve ser considerado a partir das demandas.
e) O contexto histórico não influencia nos espaços de atuação profissional.

32ª QUESTÃO
Os Instrumentos do Serviço Social objetivam efetivar a ação profissional na intervenção da realidade. Esta ação visa sempre melhorar as
condições dos usuários que apresentam vulnerabilidade, risco social, enfim, dos cidadãos demandatários das políticas públicas e dos
serviços sociais. Sobre estes instrumentos, qual das alternativas abaixo é a correta?

a) Visita Domiciliar é um ato que reúne duas ou mais pessoas, com a finalidade de compreender, constatar ou identificar uma determinada
situação; é um momento de escuta; ouvir é uma atividade ativa do/aAssistente Social.

b) O Estudo Social é o produto da perícia, ele registra, por escrito e com fundamentos, todo o estudo e as conclusões da perícia.
c) Laudo é um instrumento utilizado para conhecer e analisar detalhadamente a situação vivida por determinados sujeitos ou grupo de

sujeitos sociais, com demandas específicas.
d) Entrevista se constitui no ir ao local de residência do usuário, ao seu território de moradia.
e) A Perícia Social é uma análise/exame detalhado de uma determinada situação social. Tem a finalidade de emitir um parecer técnico

sobre a situação/questão estudada pelo assistente social.

33ª QUESTÃO
A construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social no Brasil teve início na década de 70, período do Movimento de Reconceituação
do Serviço Social. É um projeto profissional comprometido com a classe trabalhadora. Segundo Neto, 1999, este projeto apresenta
elementos que o constituem. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta:

a) Apresenta imagem ideal da profissão, a vertente teórica a ser seguida e o método de pesquisa.
b) Apresenta conhecimentos teóricos, saberes interventivos e a vertente teórica a ser seguida.
c) Apresenta normas e práticas; método de pesquisa; saberes interventivos.
d) Apresenta a imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos.
e) Apresenta conhecimentos teóricos, método de pesquisa e a vertente teórica a ser seguida.
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34ª QUESTÃO
O Conjunto CFESS/CRESS vem lutando para a reconstrução do espaço socioocupacional do Serviço Social na Previdência Social, e faz a
defesa da Previdência Social como política pública de proteção social, com caráter universal e redistributivo, com a participação e controle
social dos/as trabalhadores/as. Sobre a luta enquanto categoria, neste processo, assinale a alternativa correta:

a) Luta pela ampliação do número de nomeados/as no concurso do INSS e diminuição da atuação do/a assistente social na Previdência
Social.

b) Defesa da autonomia profissional e condições técnicas e éticas de trabalho compatíveis.
c) Redução das atribuições e competências do/a assistente social na Previdência Social, especialmente no INSS.
d) Defesa a lógica do seguro e da responsabilidade individual do/a trabalhador/a no processo de proteção social.
e) Diminuição da atuação do/a assistente social na Previdência Social.

35ª QUESTÃO
O Serviço Social tem o papel de intervenção nos problemas sociais na perspectiva de encontrar soluções para estes problemas, através da
efetivação das políticas públicas, aplicação dos direitos sociais e garantia da cidadania. Sobre esta prática, qual o objeto de intervenção dos
Assistentes Sociais?

a) As questões sociais: desemprego, alcoolismo, violência, entre outras.
b) As questões sociais e os problemas sociais.
c) AQuestão Social e as suas múltiplas e facetadas expressões.
d) As desigualdades sociais sejam econômicas, culturais, sociais, religiosas.
e) Atua nos problemas de ordem econômica, política e social.

36ª QUESTÃO
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo I, que é do Direito à vida e à saúde, assinale a alternativa correta que apresenta o
que é determinado no artigo 7:

a) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

b) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsáveis, no caso de intervenção de crianças e adolescentes.

c) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção das enfermidades que
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

d) A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência.

e) Requisitar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.

37ª QUESTÃO
Para Lazzarini e Ruaro, 2009, o principal instrumento de trabalho do assistente social é a linguagem, e os instrumentos técnico-operativos
do Serviço Social podem ser deApreensão da Realidade ou de Intervenção na Realidade.Assinale a alternativa que apresentaAPENAS os
instrumentos de intervenção na realidade:

a) Os Encaminhamentos, as Reuniões, asAssembleias.
b) AVisita Domiciliar, a Entrevista, a Observação e a Perícia Social.
c) Os Encaminhamentos, a Entrevista, a Observação e a Perícia Social.
d) AVisita Domiciliar, as Reuniões, asAssembléias.
e) O atendimento individual e o aconselhamento.

38ª QUESTÃO
O surgimento do Serviço Social no Brasil ocorre na década de 30, com influência franco-belga, da igreja católica, e com uma prática
assistencialista, no período de início do processo industrial no país; neste momento os problemas sociais aumentam, mas eram tratados
como caso de polícia.Após este período, o que ocorre com o Serviço Social Brasileiro?

a) O Serviço Social passa a analisar a sua prática, aproxima-se das ciências sociais, e passa a ter uma postura crítica.
b) Surgimento das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, atuação das assistentes sociais na Legião Brasileira deAssistência-LBA,

regulamentação da profissão.
c) Criação dos cursos de mestrado e doutorado, reconhecimento do pluralismo presente no Serviço Social, construção do projeto ético-

político profissional.
d) Aproximação com a teoria marxista, valorização e reflexão da prática profissional, atuação das assistentes sociais na Legião Brasileira

deAssistência-LBA.
e) Surgimento das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, regulamentação da profissão; construção do projeto ético-político

profissional.
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39ª QUESTÃO
A atuação do Serviço Social, no campo da política social, foi vislumbrado a partir da constituição brasileira de 1988. Identifique o que
possibilitou aoAssistente Social a atuar junto a estas políticas:

I - Criação da Seguridade Social, com o tripé saúde, assistência, previdência social, enquanto políticas públicas.
II - Criação do Sistema Único deAssistência Social.
III - Regulamentação da Lei Orgânica de Saúde.
IV - Movimento da categoria em torno do Projeto Ético e Político Profissional.

Podemos concluir que:

a) Todas estão erradas.
b) Todas estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas IV está correta.

40ª QUESTÃO
Apesquisa no Serviço social é reconhecida pela lei que regulamenta a profissão n° 8662/ 1993. Nesse sentido o trabalho do assistente social
deve ser acompanhado:

a) De uma unidade entre pesquisa e intervenção.
b) De uma unidade entre prática e intervenção.
c) De uma separação entre pesquisa e realidade.
d) De uma colaboração entre pesquisa e a prática.
e) De uma intervenção em certa realidade social.




