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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - No Brasil, o sistema de proteção social 
inaugurado pela Constituição Federal de 
1988, está inserido na concepção de 
seguridade social, isto é, no conjunto de 
seguranças sociais que uma sociedade, de 
forma solidária, garante a seus membros. 
Nessa direção, a seguridade social brasileira, 
visa assegurar direitos relativos: 
a) as políticas públicas de saúde, previdência 
social e assistência social, que de modo não 
contributivo, regulam e organizam em todo 
território nacional os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassitenciais. 
b) as políticas públicas de saúde, previdência 
social e assistência social, que devem congregar 
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esforços, no sentido, de produzir respostas a 
necessidades de dependência, fragilidade, 
vitimização de demanda universal porque são 
próprias da condição humana e para àquelas 
geradas socialmente. 
c) as políticas públicas de saúde, previdência 
social e assistência social, que são políticas que 
devem assegurar a toda sociedade brasileira 
acesso a direitos sociais, de modo não 
contributivo, pois são demandas universais 
geradas socialmente e próprias da sociedade 
capitalista de produção. 
d) as políticas públicas de saúde, previdência 
social e assistência social, que são formas 
institucionalizadas, não estatais, que as 
sociedades modernas constituem para proteger o 
conjunto de seus membros. Decorrem de certas 
vicissitudes da vida natural ou social, tais como 
a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. 
 
16 - O marco regulatório da Política de 
Assistência Social ocorre em 1993 com a 
promulgação da Lei 8.742 - Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), que se constitui o 
ato inicial em direção à materialização da 
Constituição Federal de 1988. Como forma de 
implementação dos direitos previstos, a Lei 
aponta para a organização da assistência 
social tendo como base diretrizes. São elas: 
a) a supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica; universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; e respeito à dignidade do cidadão, à 
sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade. 
b) a igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; e divulgação ampla 
dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
c) participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis; e organização da proteção social por 
tipos de proteção: proteção social básica e 
proteção social especial. 

d) a descentralização político-administrativa 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada 
esfera de governo; participação da população, 
por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; e primazia da 
responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de 
governo. 
 
17 - Sobre a gestão financeira e orçamentária 
do SUAS, julgue as alternativas: 
I - Os instrumentos da gestão financeira e 
orçamentária do SUAS compreendem o 
orçamento da assistência social e os fundos de 
assistência social. 
II - São instâncias de gestão orçamentária e 
financeira do SUAS: o Conselho Nacional de 
Assistência Social; os Conselhos Estaduais de 
Assistência Social; o Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal; e os Conselhos 
Municipais de Assistência Social. 
III - A gestão financeira e orçamentária da 
assistência social implica na observância dos 
princípios da administração pública, em 
especial: a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência. 
IV - A gestão financeira e orçamentária do 
SUAS se dá por meio da integração entre 
ferramentas tecnológicas e torna-se um 
componente estratégico para a definição do 
conteúdo da política e seu planejamento e o 
monitoramento e a avaliação da oferta e da 
demanda de serviços socioassistenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa I é correta. 
 
18 - Complete a afirmativa: 
“A política de assistência social, que tem por 
funções, a ______________, a 
_________________ e a 
_________________organiza-se sob a forma 
de sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS” 
(BRASIL, 2012). 
a) gestão compartilhada; controle social; defesa 
de direitos. 
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b) proteção social; vigilância socioassistencial; 
defesa de direitos. 
c) a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice; a promoção 
da integração ao mercado de trabalho; a garantia 
de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. 
d) vigilância socioassistencial; proteção social 
não contributiva; garantia de renda. 
 
19 - “Planejar, executar e avaliar pesquisas 
que possam contribuir para a análise da 
realidade social e para subsidiar ações 
profissionais” é: 
a) Atribuição privativa do assistente social, 
segundo a Lei de Regulamentação da Profissão - 
Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993. 
b) Competência do assistente social, segundo o 
Projeto Ético Político Profissional do Serviço 
Social. 
c) Atribuição privativa do assistente social, 
segundo o Projeto Ético Político Profissional do 
Serviço Social. 
d) Competência do assistente social, segundo a 
Lei de Regulamentação da Profissão - Lei n° 
8.662, de 07 de junho de 1993. 
 
20 - De acordo com Iamamoto (1998, p. 69) o 
Serviço Social é um trabalho especializado, 
expresso sob a forma de serviços, que tem 
como um de seus produtos: interferir no 
processo de reprodução sócio-política ou 
ídeo-política dos indivíduos sociais. Nesse 
sentido, a autora afirma que o assistente 
social, é um intelectual que contribui, junto 
com inúmeros outros protagonistas, na: 
a) ampliação da autoconsciência do Estado 
perante o seu papel junto as demandas das 
classes trabalhadoras. 
b) produção de valores ou riqueza social, ao ser 
parte de um trabalhador coletivo. 
c) criação de consensos na sociedade. Consenso 
não apenas à adesão ao instituído: é consenso 
em torno de interesses de classes fundamentais, 
sejam dominantes ou subalternas, contribuindo 
no reforço da hegemonia vigente ou criação de 
uma contra hegemonia no cenário da vida social. 
d) criação da riqueza social da sociedade 
capitalista. 
 

21 - De acordo com Barroco (2008), do ponto 
de vista dos valores éticos e dos princípios 
políticos, o Código de Ética profissional do 
assistente social está baseado em um projeto 
profissional democrático, tendo por 
pressupostos fundamentais: 
I - A liberdade como valor ético central e as 
demandas a ele inerentes: emancipação, 
autonomia. 
II - A democracia (socialização da riqueza e 
participação política). 
III - A equidade e a justiça social. 
IV - O pluralismo (correntes democráticas) 
V - A não discriminação. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) As afirmativas II, III e V estão corretas. 
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - Sobre o sigilo profissional, expresso no 
Código de Ética profissional do assistente 
social, é INCORRETO afirmar: 
a) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo 
de que o assistente social tome conhecimento, 
como decorrência do exercício da atividade 
profissional. 
b) A quebra do sigilo só é admissível quando se 
tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer 
prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e 
da coletividade. 
c) É permito revelar sigilo profissional quando 
relacionado à usuário menor de idade, sendo 
permitido a quebra deste, de preferência aos pais 
ou representantes legais, dado a condição de não 
discernimento da criança e do adolescente. 
d) Constitui direito do assistente social manter o 
sigilo profissional. 
 
23 - “A falta ou a carência de recursos 
materiais não constitui motivo suficiente para 
a perda ou a suspensão do pátrio poder”. 
Essa expressão, segundo o Estatuto da 
Criança e do adolescente (Lei nº 8.069/90) e 
alterações posteriores: 
a) garante que os pais de crianças e 
adolescentes, em situação de vulnerabilidade 
financeira não percam o pátrio poder sobre seus 
filhos e estes não sejam abrigados. 
b) está descrita no artigo 23 do estatuto: “A falta 
ou a carência de recursos materiais não constitui 
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motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do pátrio poder”. 
c) foi substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, 
passando a vigorar com a seguinte redação: A 
falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar.   
d) garante que a criança ou o adolescente será 
mantido em sua família de origem, no caso falta 
ou a carência de recursos materiais e, 
obrigatoriamente ser incluída em programas 
oficiais de auxílio, e o pai, não percam ou 
tenham suspenso o pátrio poder sobre eles. 
 
24 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
b) Uma das atribuições do Conselho Tutelar é 
requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário. 
c) O exercício efetivo da função de conselheiro 
constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
d) Em cada Município haverá, no mínimo, um 
Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato 
de três anos, permitida uma recondução. 
 
25 - Perante o Estatuto do Idoso, considera-se 
idoso: 
a) às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos. 
b) às pessoas do sexo feminino com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos e do sexo 
masculino com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 
c) às pessoas com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 
d) às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos do sexo feminino e pessoas com 
idade igual ou superior a 70 (setenta) anos do 
sexo masculino. 
 
26 - Segundo Iamamoto (1998) as mudanças 
visualizadas no mundo do trabalho, não são 
alheias ao Serviço Social, as mesmas também 
ocorrem na relação de trabalho do assistente 
social e ao mesmo tempo com o usuário dos 
serviços sociais. Assim, é fundamental que a 
formação profissional possibilite: 

a) aos assistentes sociais compreender 
criticamente as tendências do atual estágio da 
expansão capitalista e suas repercussões na 
alteração das funções tradicionalmente 
atribuídas à profissão e no tipo de capacitação 
requerida pela ‘modernização’ da produção e 
pelas novas formas de gestão da força de 
trabalho; que dê conta dos processos que estão 
produzindo alterações nas condições de vida e 
de trabalho da população que é alvo dos serviços 
profissionais, assim como das novas demandas 
dos empregadores na esfera empresarial. 
b) aos estudantes de Serviço Social uma 
orientação teórica marxista, que possibilite aos 
futuros assistentes sociais a garantia de inserção 
ao mercado de trabalho, de modo que, estes 
construam respostas as novas demandas 
profissionais requeridas pelas mudanças 
tecnológicas e necessidades capitalistas de 
controle e reprodução ampliada do capital. 
c) a construção de uma visão endógena da 
profissão, onde seja possível realizar análises 
crítico-dialética das situações que permeiam o 
exercício profissional. 
d) uma reflexão ética mediada por valores 
pessoais, que ultrapasse uma visão 
conservadora, focalista da realidade social e da 
relação capital e trabalho. 
 
27 - A orientação teórico-metodológica que 
sustenta a emergência e profissionalização do 
Serviço Social é denominada na categoria 
como: 
a) Serviço Social de caso, grupo e comunidade. 
b) Serviço Social tradicional. 
c) Serviço Social de bases aristocráticas. 
d) Serviço Social crítico. 
 
28 - Acerca da discussão do instrumental 
técnico-operativo, Guerra (2013) nos 
apresenta que: 
a) o instrumental técnico-operativo pode ser 
compreendido como as ferramentas que 
reforçam a força humana, aumentando a 
fertilidade natural do animal laborans e 
produzem em abundância de bens de consumo. 
São parte integrante do mundo dos objetos de 
uso e, portanto, o instrumental técnico-operativo 
é entendido como ferramentas que multiplicam a 
capacidade produtiva do assistente social. 
b) o instrumental técnico-operativo inclui um 
conjunto de procedimentos de afirmação 
tecnicista utilizados por profissionais que 
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abdicam de referenciais teóricos críticos e 
buscam meios de aplicação teórica de técnicas 
em seu trabalho, como se elas fossem destituídas 
de sentido e interesses. 
c) o instrumental técnico-operativo envolve um 
conjunto de estratégias, táticas e técnicas 
instrumentalizadoras da ação, que efetivam o 
trabalho profissional, e que expressam uma 
teoria conservadora, a posição política e ética da 
profissão ligada ao Serviço Social tradicional.  
d) o instrumental técnico-operativo ultrapassa as 
técnicas e os instrumentos, pois inclui o 
conjunto de ações e procedimentos adotados 
pelo profissional, visando alcançar uma dada 
finalidade, bem como a avaliação sistemática 
sobre o alcance dessas finalidades e dos 
objetivos da ação. Para a autora, incluem-se 
como componentes do instrumental técnico-
operativo as estratégias, táticas, instrumentos e 
técnicas, conhecimentos específicos, 
procedimentos, éticas, cultura profissional e 
institucional, particularidades dos contextos 
organizacionais. 
 
29 - O surgimento do Serviço Social, como 
prática institucionalizada, socialmente 
legitimada e legalmente sancionada, segundo 
Netto (1992) tem sua vinculação com: 
a) a questão social. 
b) o pauperismo. 
c) a emergência do capitalismo concorrencial. 
d) as ideais marxistas. 
 
30 - De acordo com Netto (2001) no processo 
de renovação do Serviço Social no Brasil, se 
fizeram presentes três vertentes: a tendência 
modernizadora, a reatualização do 
conservadorismo e a intenção de ruptura. 
Sobre a vertente modernizadora é correto 
afirmar: 
a) A vertente modernizadora buscou 
desenvolver procedimentos diferenciados para a 
ação profissional, a partir do que seus teóricos 
conceberam como referencial fenomenológico. 
Esta vertente recupera o que há de mais 
conservador na herança profissional, com um 
enfoque psicologizante das relações sociais e 
distante do verdadeiro legado fenomenológico 
de Husserl. 
b) A vertente modernizadora se apresentou 
como um método de ajuda psicossocial fundado 
na valorização do diálogo e do relacionamento; 
com isso, reatualiza a forma mais tradicional de 

atuação profissional: a perspectiva 
psicologizante da origem da profissão. O marco 
referencial teórico dessa metodologia é 
constituído por três grandes conceitos: diálogo, 
pessoa e transformação social. 
c) A vertente modernizadora teve hegemonia até 
os anos 1970, iniciando-se no Seminário de 
Araxá em 1967 e se consolidando no Seminário 
de Teresópolis em 1970. Buscou modernizar o 
Serviço Social a partir da mesma razão 
instrumental vigente na profissão 
(neopositivismo), com isso, faz a revisão de 
métodos e técnicas para adequar-se às novas 
exigências postas pelo contexto. O Serviço 
Social é tido como elemento dinamizador e 
integrador do processo de desenvolvimento. 
d) A vertente modernizadora remeteu à profissão 
à consciência de sua inserção na sociedade de 
classes, gerou um inconformismo tanto em 
relação à fundamentação teórica quanto à 
prática, fazendo emergir momentos de debates e 
questionamentos que se estendem não 
exclusivamente ao que ocorre dentro da 
profissão, mas principalmente sobre as 
mudanças políticas, econômicas, culturais e 
sociais que a sociedade da época enfrentava, 
consequência do desenvolvimento do 
capitalismo mundial que impôs à América 
Latina seu modelo de dominação, da exploração 
e da exclusão. 
 
 


