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TÓPICOS EM SERVIÇO SOCIAL 31 a 60 

 

INSTRUÇÕES 
 
1 - Verifique se seu caderno de provas está completo e se seu nome e o número de seu 

documento de identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
2 - Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (assinale apenas 

uma resposta para cada questão). 
3 - Tenha cuidado com o Cartão-Resposta. Ele não pode ser dobrado, amassado ou manchado. 

Seu Cartão-Resposta é oficial; não há Cartão-Resposta rascunho. 
4 - Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora e de qualquer comunicação ou 

troca de material entre os presentes. Não é permitida, também, consulta a material 
bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

5 - Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não 
se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

6 - Só terá direito a levar o caderno de provas o candidato que permanecer em sala até o fim 
do tempo estipulado para a realização das provas.  

7 - Você terá 4 (quatro) horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido 
esse prazo, o Cartão-Resposta será recolhido de todos os candidatos.  

8 - Horário de realização das provas: 8 às 12 horas.  
 
 
 

Ministério de Estado 
da Educação - MEC 

Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas - PRODGEP 
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CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 
CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ensino superior e distante 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais 
com qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma 
alternativa que pode contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria 
esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse 
potencial seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), 
o termo destacado é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói - saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego - revólver            d) ciência - água - história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
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10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
 
a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo 
é de 25 cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, 
e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358              e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 
60°. A medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução 

de ambas as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                      e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . 

Assim 1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
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a) 2.997             b) 2.998                 c) 2.999                       d) 2.996         e) 2.995 
 

17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3           b) –1            c) –2                      d) 1                        e) 0 
 
18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem 
em desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos 
numéricos acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da 
linguagem matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F        b) V, F, V, V, V      c) F, F, V, V, V       d) F, V, V, F,  F       e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10      b) 20                c) 15                        d) 60               e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um 
montante de R$ 1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos              b) 2,8 anos            c) 3,1 anos                  d) 3,4 anos           e) 3,6 anos 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é: 
 
a) a memória cache.                              b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                        e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
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24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
 
a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
 
26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.            b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                            d) Microsoft Office Outlook.                      e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                          b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                           e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
 
a) HTML.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                  d) SMTP.                    e) DHCP. 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a DRAM e o processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                           b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                        d) Memória ROM.                               e) Memória Cache. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROVA DE TÓPICOS EM SERVIÇO SOCIAL  

 
31. Sobre as vertentes que emergem a partir do Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social, marque Verdadeiro ou Falso: 
 
(   )  A vertente  modernizadora  remete  à  incorporação  de  abordagens funcionalistas, 
estruturalistas e mais tarde sistêmicas, voltadas a uma modernização conservadora 
(  ) Surgimento da corrente positivista, fundamentados na correlação de forças e no 
enfrentamento da questão social  
(  ) Apropriação da visão de pessoa e comunidade, através da vertente inspirada na 
fenomenologia  
(     )  A  vertente  marxista  remete  a  profissão  à  consciência de sua inserção na sociedade de 
clases, configurando uma aproximação ao marxismo sem o recurso ao pensamento de Marx. 
 
A sequência correta é: 
    
a) V, F, F, V              b) V, F, V, V            c) V, V, F, F             d) F, F, F, V              e) F, V, F, V 
 
32. Enumere os fundamentos teóricos do Serviço Social no Brasil às concepções de homem 
dessas correntes: 
 
(I) Funcionalismo           (     ) Homem pertencente a uma dada classe social e sujeito da história   
(II) Fenomenologia         (     ) Processo singular - homem como ser situado no mundo 
(III) Marxismo       (     ) Indivíduo - ser a-histórico  
 
A sequência correta é: 
    
a) I, II, III                  b) I, III, II                   c) II, III, I                  d) III, II, I                   e) III, I, II 
 
33. A profissão do assistente social se define no próprio movimento histórico da sociedade. 
Sociedade que é produto: 
 
a) das relações sociais                 b) dos interesses econômicos 
c) da ação governamental           d) do laissez-faire                    e) do Estado de Bem-Estar-Social 
 
34. No início dos anos 80, a teoria social de Marx inicia sua efetiva interlocução com a profissão. 
Qual autor(a) primeiramente imprime essa direção ao pensamento e à ação do Serviço Social no 
país? 
 
a) Balbina Ottoni Vieira                        b) Maria Inês Bravo 
c) Marilda Iamamoto                             d) Mary Richmond                           e) Vicente de Faleiros  
 
35. Foi com o fim da ditadura e o movimento de democratização que o Serviço Social encontrou 
condição para a constituição de um novo projeto profissional. Assinale as alternativas que 
marcam esse momento: 
 
I. As vanguardas do Serviço Social mobilizam-se ativamente na contestação política.  
II. O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, conhecido como “o Congresso da 
Virada”. 
III. Vinculação dos segmentos mais dinâmicos do corpo profissional ao movimento dos 
trabalhadores.  
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IV. Rompimento com a dominância do conservadorismo. 
V. Surgimento de entidades como a ABESS (renomeada ABEPSS) e, posteriormente, a CFESS. 
 
a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
36. O ressurgimento da ortodoxia liberal fez surgir um movimento denominado neoliberalismo. 
Sobre o neoliberalismo no Brasil, é incorreto afirmar: 
 
a) Exerceu pressão sobre salários e gastos sociais do Estado. 
b) Defendia o financiamento de parte dos custos da reprodução da forca de trabalho. 
c) Foi uma reação teórica e política ao Keynesianismo. 
d) Desmonte dos direitos sociais. 
e) Busca da estabilidade monetária. 
 
37. Através do Código de Ética em vigor, surge um projeto profissional comprometido com: 
 
a) Os valores religiosos e humanos.  
b) O combate ao pluralismo.  
c) Os valores da classe dominante. 
d) A construção de uma nova sociedade igualitária e democrática.  
e) Adaptação dos indivíduos sociais às leis do mercado. 
 
38. Tendo em vista o Código de Ética da profissão em vigor, é vedado ao assistente social nas 
suas relações com o usuário: 
  
I. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e 
decidir livremente sobre seus interesses;  
II. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação Assistente Social-usuário para obter 
vantagens pessoais ou para terceiros;  
III. Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação 
profissional;  
IV. Bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através de atitudes 
que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos.  
 
a) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
b) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 
c) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
39. Tendo em vista a Lei de Regulamentação da Profissão, constitui atribuição privativa do 
Assistente Social apenas uma alternativa abaixo: 
 
a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil. 
b) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social. 
c) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
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d) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
e) Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 
 
40. Segundo a Lei de Regulamentação, o exercício da profissão de Assistente Social somente 
poderá ser exercido por: 
 
a) Possuidores de diploma em Curso de Ciências Sociais, que possuam registro nos Conselhos 
Regionais de Serviço Social que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado. 
b) Possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, 
expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no 
órgão competente. 
c) Possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou 
equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, revalidado 
ou não em órgão competente no Brasil. 
d) Possuidores de diplomas de graduação de Serviço Social e/ou de Ciências Sociais, 
devidamente reconhecidos pelo MEC. 
e) Os agentes sociais 
 
41. Qual o processo metodológico específico do Serviço Social que tem por finalidade conhecer 
com profundidade, e de forma crítica, determinada situação ou expressão da questão social, 
especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais? Assinale a alternativa correta:    
 
a) Estudo social                                b) Perícia social 
c) Laudo social                                 d) Entrevista                         e) Instrução social processual 
 
42. O Assistente Social pode utilizar diferentes instrumentos que o auxiliam para uma melhor 
compreensão acerca das condições de vida dos usuários. Sobre a visita domiciliar, marque a 
alternativa incorreta: 
 
a) Deve ser utilizada para compreender questões que envolvem situação de moradia e as relações 
familiares e comunitárias 
b) Deve ser utilizada para dar mais elementos na busca do alargamento dos direitos sociais que 
podem ser acessados pelo usuário 
c) Tem que ser utilizada como meio de verificação de dados fornecidos pelo usuário 
d) Deve-se superar qualquer perspectiva de fiscalização dos modos de vida da população, que 
também envolvem sua cultura e suas rotinas 
e) Todas as opções estão corretas 
 
43. A respeito da entrevista, analise os itens abaixo: 
 
I. Na entrevista realizada pelo Assistente Social e usuário, são alcançados e conciliados todos os 
objetivos do usuário e os do Assistente Social 
II. Na entrevista não se estabelece uma relação de poder entre entrevistador e usuário. Assim, o 
Assistente Social aparece em uma posição de igualdade em relação ao usuário 
III. O momento da entrevista é um espaço em que o usuário pode exprimir suas idéias, vontades, 
necessidades, ou seja, que ele possa ser ouvido 
IV. Entrevistar requer um rigoroso conhecimento teórico-metodológico a fim de possibilitar um 
planejamento sério da entrevista, bem como a busca por alcançar os objetivos estabelecidos para 
sua realização. 
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a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a alternativa IV está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
44. Assinale a alternativa incorreta sobre as competências do trabalho profissional do Assistente 
Social. 
 
a) Praticar esquemas de controle e aferição do desempenho dos indivíduos 
b) Amplo conhecimento das novas formas de produção e das expressões da questão social. 
c) Conhecimento da normatização institucional e legislação para socializar informações na ótica 
dos direitos dos usuários, instrumentalizando-os para se apropriarem do saber institucional. 
d) Conhecimento do contexto político e constitucional da gestão governamental. 
e) Habilidade em operar dentro das metas pré-fixadas por lei e em estruturas organizacionais sob 
controle do sistema jurídico.  
 
45. Assinale a opção correta sobre as ações a serem desenvolvidas pelo Assistente Social: 
 
a) Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e/ou 
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária 
b) Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por 
meio de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo Serviço Social 
c) Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na 
esfera da seguridade social por meio da criação de mecanismos e rotinas de ação 
d) Construir o perfil socioeconômico dos usuários, com vistas a possibilitar a formulação de 
estratégias de intervenção  
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
46. Cabe ao Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A 
Lei 8.069/90 estabelece que o Conselho Tutelar: 
 
a) Em cada Município haverá, no máximo, um Conselho Tutelar  
b) É órgão permanente e autônomo, jurisdicional. 
c) A lei estadual disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar 
d) Seus recursos constarão da lei orçamentária da União 
e) Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos pela comunidade local para mandato de 
três anos, permitida uma recondução. 
 
47. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) na Subseção IV dispõe que a adoção de 
criança e adolescente será considerada: 
 
a) A adoção não depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando 
b) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo 
de um ano 
c) A adoção não atribui a condição de filho ao adotado 
d) A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção 
e) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros não podem adotar 
conjuntamente 
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48. O Estatuto do Idoso (Lei n.°10.741/2003) dispõe no seu artigo 19 que os casos de suspeita de 
maus-tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a 
quaisquer dos seguintes órgãos:  
 
a) A autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso e Defensoria Pública. 
b) A autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública e 
Juizado Especial Civil.  
c) A autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual 
do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. 
d) A autoridade policial, Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Secretaria Estadual 
dos Direitos do Idoso.   
e) A autoridade policial, Conselho Nacional do Idoso, Ministério Público, Secretaria Estadual 
dos Direitos do Idoso.   
 
49. Segundo o Estatuto do Idoso, a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do 
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento. Assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Políticas sociais básicas, previstas na Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990; 
b) Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 
c) Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 
d) Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 
hospitais e instituições de longa permanência; 
e) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 
 
50. A Lei Orgânica da Assistência Social, no seu capítulo V, estabelece como condição para os 
repasses de recursos do financiamento da Assistência Social aos Municípios, aos Estados e ao 
Distrito Federal a efetiva instituição e funcionamento de: 
 
a) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social, Plano de Assistência Social 
b) Conselho de Assistência Social, Programa de Assistência Social, Instituto Nacional de Seguro 
Social 
c) Sistema Único de Saúde (SUS), Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) 
d) Política de Seguridade Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Secretaria de 
Assistência Social 
e) Secretarias de Assistência Social, Fundo de Assistência Social e Política Nacional de 
Assistência Social 
 
51. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a organização da assistência social tem como 
base as diretrizes. Assinale a opção correta: 
 
a) A centralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo; 
b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
c) Responsabilidade do Estado, da sociedade civil e da família e na condução da política de 
assistência social 
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d) Destinar recursos financeiros aos municípios e estimular consórcios, financiamento na 
prestação de serviços de assistência social  
e) Todas as opções estão corretas 
 
52. A política social transita entre duas categorias fundamentais: 
 
a) Capital e o trabalho             b) Neoliberalismo e o welfare state 
c) Cidadania e o consumo       d) Operacional e o social               e) Necessidades básicas e gestão  
 
53. Assinale a opção correta, a prática da ação seletiva do Estado e que tem como uma de suas 
características mais marcantes a capacidade de filtrar demandas e interesses sociais baseada no 
personalismo, na reciprocidade de benefícios e nas lealdades individuais nas relações entre 
Estado e sociedade é caracterizado como:  
 
a) Refilantropização    b) Paternalismo      c) Assistencialismo    d) Clientelismo    e) Alienalismo  
 
54. O Serviço Social da década de 90 se vê confrontado com um conjunto de transformações 
societárias no qual é desafiado a compreender e intervir nas novas configurações e manifestações 
da "questão social". Assinale a opção correta:  
 
a) Expressa a precarização do trabalho e a penalização dos trabalhadores na sociedade capitalista 
contemporânea. 
b) São apontadas alternativas privatistas e refilantropizadas para questões relacionadas à pobreza 
e à exclusão social 
c) Cresce o denominado terceiro setor, amplo conjunto de organizações e iniciativas privadas, 
não-lucrativas, sem clara definição, criadas e mantidas com o apoio do voluntariado  
d) Desenvolve suas ações no campo social, em espaços de desestruturação das políticas sociais e 
novas estratégias programáticas como, por exemplo, os programas de Transferência de Renda  
e) Todas as opções estão corretas. 
 
55. A Assistência Social foi reconhecida como política social, junto com as políticas de saúde e 
de previdência social que compõem o sistema de seguridade social brasileiro. Assinale a opção 
que é o marco fundamental desse processo:  
 
a) Constituição Federal  
b) Lei Orgânica da Assistência Social 
c) Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social 
d) Código de Ética Profissional 
e) Política Nacional de Assistência Social 
 
56. Acerca do processo histórico da questão dos direitos na sociedade capitalista, analise os itens 
abaixo: 
 
I. No Brasil, até 1930, a questão social era tratada com o caso de polícia e quando esta emergia 
na sociedade era problematizada por intermédio de seus aparelhos repressivos   
II. A partir do governo Vargas, o Estado passa a ter uma nova relação com o proletariado e adota 
a postura de governar pelo consenso, na qual a questão social passa a ser tratada através das 
políticas sociais trabalhistas 
III. Na Revolução de 30, o enquadramento do movimento sindical, através das práticas de 
cooptação e da implementação da Legislação Social, foi fundamental à recuperação da "paz 
social", necessária aos interesses da expansão capitalista. 
IV. A concepção de Cidadania Regulada no pós-30 estava relacionada à inserção do indivíduo no 
sistema produtivo 
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a) Estão corretas as alternativas I e II  
b) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 
c) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
57. Acerca das principais transformações societárias no “capitalismo tardio”, analise os itens 
abaixo: 
 
I. O marco dos anos 70 sinaliza a primeira recessão generalizada da economia capitalista desde a 
Segunda Guerra Mundial, chegando ao fim o padrão de crescimento expresso no Welfare State 
II. A exaustão do padrão capitalista monopolista fundado num regime de acumulação “rígido”, 
designado como “fordista-keynesiano”, passa a vigorar um regime denominado “acumulação 
flexível” 
III. A flexibilização é favorecida pela revolução tecnológica, que afeta as forças produtivas 
IV. Acumulação flexível reestrutura radicalmente o mercado de trabalho, introduzindo novas 
modalidades de contratação (trabalho flexível, temporário, precário) 
 
a) Estão corretas as alternativas I, II e IV  
b) Estão corretas as alternativas III e IV. 
c) Estão corretas as alternativas I e IV. 
d) Estão corretas as alternativas I e II. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
58. Acerca da instrumentalidade do Serviço Social, julgue os itens abaixo: 
 
I. Os objetivos da profissão são construídos a partir de uma reflexão teórica, ética e política, que 
definem os instrumentos e técnicas de intervenção. Conclui-se que essas metodologias de ação 
não estão prontas e acabadas 
II. Os instrumentos e técnicas de intervenção são mais importantes que os objetivos da ação 
profissional  
III. Cabe ao assistente social ter habilidade técnica de manusear determinado instrumento de 
trabalho na sua prática e adaptar tal instrumento às necessidades que precisa responder no seu 
cotidiano.  
IV. É necessário compreender a dinâmica da realidade e quais mudanças são essas para que o 
instrumental utilizado seja o mais eficaz possível e, de fato, possa produzir as mudanças 
desejadas pelo Assistente Social - ou chegar o mais próximo possível. 
 
a) Estão corretas as alternativas I e II  
b) Estão corretas as alternativas I, III e IV. 
c) Estão corretas as alternativas I e IV. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
59. Acerca da Política Nacional de Estágio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS), assinale a opção incorreta sobre os princípios norteadores da 
realização do estágio: 
 
a) Indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa   
b) Articulação entre Formação e Exercício Profissional, expressa e potencializada por meio da 
interlocução entre estudantes, professores e assistentes sociais dos campos de estágio. 
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c) Articulação entre universidade e sociedade, uma vez que o estágio se constitui um elemento 
potencializador dessa relação 
d) Unidade teoria-prática, na medida em que o estágio, como atividade acadêmica, a evidencia 
como processo dialético entre dimensões que não se equalizam, mas são indissociáveis 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
60. A formação profissional do assistente social é um processo contínuo e inacabado de 
construção de saberes mediados pela prática social. Em relação a essa afirmação, assinale a 
opção correta.  
 
a) O assistente social tem por obrigação a qualificação profissional para melhor se adequar às 
leis do mercado 
b) É um direito do assistente social o aprimoramento profissional de forma contínua, previsto no 
seu Código 
c) O assistente social qualificado tem mais autoridade no seu campo profissional 
d) O assistente social qualificado, após sua graduação, já possui pós-graduação à distância 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 


