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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa 

do Windows 8: 

 

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por arquivos pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+W. 

II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por configurações pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+F. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Windows 8: 

 

I. O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu 

aplicativo para ler correio eletrônico chama-se 

Email. 

II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura 

e instalações de aplicativos testados, aprovados e 

garantidos pela Microsoft como funcionais e livres 

de spywares ou adwares. 

III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas 

pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é 

pelo atalho Ctrl+Alt+Esc. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e 

atalhos do MS Word: 

 

I. Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir 

ou esconder sua barra de ferramentas. 

II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar 

o atalho Ctrl+Shift+C. 

III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos 

Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com 

que o texto não apareça na tela nem na impressão. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas o itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o itens I e III são verdadeiros. 

 

 
 

19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário digitou a fórmula 

=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193. 

II. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário também poderá utilizar 

=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também 

obterá o mesmo resultado de 193. 

III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula 

=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após 

teclar Enter será igual a 5. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Os itens II e III são falsos. 

 

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na 

internet, URL, Links e Sites: 

 

I. Cookies são arquivos de textos criados pelo 

servidor Web e enviado como resposta ao acesso a 

uma determinada página pelo cliente. 

II. Como os sites consultam livremente o diretório de 

cookies eles podem representar uma 

vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário. 

III. Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

conhecido como URL.  

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

INFORMÁTICA                                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Serviço Social constitui-se uma profissão 

essencialmente interdisciplinar, já que não conta 

com uma teoria própria e sim dialoga com diversas 

teorias, na busca de compreender e responder às 

questões e dilemas oriundas da questão social 

engendradas na sociedade capitalista. Sobre a 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo 

e identifique a opção INCORRETA: 

 

(A) As habilidades de escutar, comunicar, liderar, ser 

crítico, criativo e saber gerenciar as relações e a 

inteligência emocional, numa perspectiva do 

trabalho interdisciplinar tem perdido força, uma 

vez que independente da área de atuação, os 

conhecimentos individualizados mediados pela 

informática tem sido mais importante e 

fundamental para que o trabalho em equipe seja de 

fato produtivo. 

(B) A fragmentação do saber atendeu a expectativa do 

modo de produção capitalista até certo ponto. As 

relações sociais fundamentadas nas relações de 

produção, produziram sujeitos cada vez mais 

especializados, contudo, apresentou 

complexidades que esses profissionais 

especializados não conseguem explicar e/ou 

responder. 

(C) Atualmente tem sido demandado a formação de um 

perfil profissional em que se desenvolve  

competência para o pensamento diversificado, 

bem como para o exercício de diversas funções, 

além da capacidade para o inter-relacionamento, 

constitui-se em uma possibilidade para a 

construção do conhecimento sobre a realidade do 

trabalho. 

(D) A efetivação da interdisciplinaridade resulta de 

vários fatores tais como: a construção de equipes 

interdisciplinares nas organizações; a capacitação 

profissional para o trabalho interdisciplinar; o 

diálogo nas equipes de trabalho interdisciplinar; a 

sistematização e registro dos trabalhos 

empreendidos pela equipe interdisciplinar, dentre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) O conhecimento interdisciplinar deve ser uma 

lógica de descoberta, uma abertura recíproca, uma 

comunicação entre os saberes. Diante desta 

afirmação, marque a opção que incorreta.  

 

(A) A interdisciplinaridade é uma questão de atitude e 

o que se pretende não é anular a contribuição de 

cada ciência em particular, mas uma atitude que 

impeça o estabelecimento da supremacia de certa 

ciência, em detrimento de outra. 

(B) A interdisciplinaridade desconsidera a relação de 

reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma 

atitude diferente a ser assumida frente ao 

problema de conhecimento, isto é, substituir a 

concepção fragmentária pela unitária do ser 

humano. 

(C) Na interdisciplinaridade temos uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, um regime de co-

propriedade, possibilitando o diálogo, onde as 

diversas disciplinas levam a uma interação, a uma 

intersubjetividade, condição para a efetivação do 

trabalho interdisciplinar. 

(D) Podemos afirmar que interdisciplinaridade é a 

reunião de pessoas competentes em suas áreas 

disciplinares dispostas a dialogar e compreender a 

problemática específica da matéria de colaboração, 

que redundam a discussão de conceitos, 

triangulação metodológica e colaboração na 

análise dos resultados. Além, evidentemente, da 

discussão do conteúdo social e ético da produção 

científica. 

 

23)  São elementos necessários para o processo de 

formação de equipes interdisciplinares. Considere 

V para verdadeiro e F para falso, conforme as 

afirmativas a seguir: 

 

 ) superar a confusão entre o trabalho 

multidisciplinar, onde diversos profissionais 

trabalham em parceria resolvendo problemas ou 

executando programas e o trabalho 

interdisciplinar, onde um tema complexo é focado 

sobre o olhar de várias disciplinas, na busca de uma 

interpretação ou de uma resposta menos parcial do 

que a dada por uma área específica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 



 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                                 Página 8 de 21 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 ) A apreensão da realidade exige um acordo 

democrático entre as diferentes disciplinas. A 

objetividade e a subjetividade são ambas partes 

integrantes da realidade e a dicotomia entre 

sujeito/objeto, cultura/natureza, 

idealismo/materialismo, observador/observado é 

então consequentemente questionada, indicando o 

fim da dualidade entre as ciências naturais e 

sociais. 

 ) O processo de formação de equipes 

interdisciplinares deve ter em conta o objeto de 

estudo e que disciplinas contribuirão na produção 

de conhecimento sobre esse objeto. A partir daí o 

trabalho interdisciplinar poderá responder as 

questões apresentadas, de modo que estas 

respostas sejam mais efetivas que as respostas 

dadas por uma produção de conhecimento 

fracionada, geradora de soluções fragmentadas. 

 ) A questão da comunicação é relevante na 

formação de uma equipe interdisciplinar, pois cada 

profissional deve comunicar seu saber, dar sua 

contribuição, bem como expor suas limitações, do 

mesmo modo que ouvir as demais áreas e buscar 

compreendê-las, sem que isso signifique uma 

“invadir” ou ”ser invadido” em cada área do saber. 

O processo de interlocução deve contemplar 

conceitos, teorias, disciplinas, métodos, bem como 

a realidade, na busca de clarificar a verdade 

 ) O antagonismo presente nas relações sociais deve 

ser desconsiderado na formação de uma equipe 

interdisciplinar, que atuará no contexto de 

diferentes especializações profissionais, 

atendendo a demandas complexas – daí a 

necessidade de a equipe ser interdisciplinar - e 

dentro de determinações 

institucionais/organizacionais. 

 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 

(A) F – V – F – V – V. 

(B) F – V – F – F – V. 

(C) V – V – V – V – F.  

(D) V – F – V – V – V. 

 

 

 

 

 

 

 

24)  Sobre os indicadores sociais e as metodologias 

para sua construção nas politicas sociais e públicas 

considere V para verdadeiro e F para falso, 

conforme as afirmativas a seguir:  

 

 ) A exigência de organismos internacionais que 

financiam programas e projetos em políticas 

públicas e que precisam medir, de certo modo, o 

desempenho dos referidos programas e projetos; 

 ) A necessidade de legitimar (com dados 

empíricos) tanto as políticas governamentais, 

quanto as denúncias por parte da sociedade civil, 

como ocorreu no caso da Campanha contra a Fome, 

que utilizou indicadores sobre níveis de pobreza e 

miséria, produzidos pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA); 

 ) A necessidade de democratizar informações 

sobre as realidades sociais para possibilitar a 

ampliação do diálogo da sociedade civil com o 

governo, favorecendo um eventual aumento da 

participação popular nos processos de formulação 

(e definição) de agendas públicas, assim como de 

monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

 ) O acompanhamento via indicadores é feito com 

base nos dados qualitativos e quantitativos 

coletados e em um diálogo constante entre todos os 

envolvidos. Assim é possível a construção de um 

quadro articulado de representações que sinalizem 

as diferentes formas pelas quais se compreende o 

projeto de ação, se incorpora seus pressupostos e 

se planeja/ re-planeja ações para viabilizar os 

resultados pretendidos. 

 ) Cabe dizer que a forma da coleta e da produção 

dos dados, para a formulação dos indicadores é 

algo extremamente neutro, pois é consenso entre 

todos/as pesquisadores/as o uso da ética, de forma 

a inviabilizar a expressão dos interesses dos 

formuladores sobre  determinada realidade. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 

 

(A) F – V – F – V – V. 

(B) F – V – F – F – V. 

(C) V – V – F – V – V.  

(D) V – V – V – V – F. 
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25) Sobre a relação entre o Serviço Social, saúde e a 
interdisciplinaridade, destacam as contribuições 
no processo de trabalho em saúde, pois o 
desenvolvimento da  mesma pressupõe que cada 
uma das áreas exerça seu potencial de contribuição 
preservando a integralidade de seus métodos e 
conceitos e, nesse sentido, requer o respeito à 
autonomia e à criatividade de cada uma das 
profissões envolvidas, cujo relacionamento deve 
tender à horizontalidade”. Para o desenvolvimento 
do trabalho nesta perspectiva, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

(A) Manutenção do status quo das profissões 

biomédicas especializadas, uma vez que a maior 

demanda no SUS e nas políticas de saúde em geral 

é por especialização.  

(B) Penetração dos conceitos oriundos da acumulação 

flexível na saúde, pois devido à crise de gestão 

orçamentária do SUS, a eficácia e eficiência tendem 

a ser o carro chefe da gestão do trabalho.  

(C) Constituição de equipes de referência, pois 

possibilita o desenvolvimento de práticas pautadas 

no vínculo entre trabalhadores e usuários dos 

serviços de saúde, formulação de projetos 

terapêuticos, entre outros. 

(D) Fomento ao corporativismo, pois com princípio da 

livre concorrência haverá consequentemente o 

desdobramento do princípio da livre iniciativa, 

assim, trabalhadores tendem a somar esforços 

para resolver os problemas estruturais e 

conjunturais do SUS numa perspectiva de alcançar 

os princípios da universidade, equidade e 

integralidade na assistência à saúde.  
 

26)   Ainda com base na relação do Serviço Social, 

saúde e a interdisciplinaridade, localize nas 

afirmativas abaixo o potencial da contribuição do 

Serviço Social para o trabalho interdisciplinar na 

saúde sobre os seguintes argumentos:  
 

(A) A contribuição do Serviço Social se dá a partir da 

defesa das políticas púbicas ao atender as 

demandas da instituição como, por exemplo, 

normatizar procedimentos, rotinas e hierarquizar 

as relações entre gestores, trabalhadores e 

usuários do SUS.  

(B) A contribuição do Serviço Social se dá a partir do 

seu olhar técnico especializado e diferenciado em 

relação aos usuários dos serviços de saúde e sua 

condição de vida como, por exemplo, ao retirar o 

foco da atenção dos indivíduos, contextualizando, 

histórica, social, cultural e economicamente os 

sujeitos da atenção e os seus problemas de saúde.  

(C) A contribuição do Serviço Social se dá a partir da 

defesa da livre concorrência, pois ao orientar os 

usuários do SUS sobre os furos da rede de atenção, 

das insuficiências da gestão e assistência à saúde, o 

assistente social se posicionará criticamente e 

poderá orientar o usuário sobre o melhor plano de 

saúde disponível no mercado conforme cada 

comorbidade.  

(D) A contribuição do Serviço Social se dá a partir da 

realização de encaminhamentos. Por trabalhar 

exclusivamente com o fenômeno da pobreza 

material, persiste a demanda ao assistente social 

em realizar encaminhamentos para população 

conseguir órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção, além de assegurar o tratamento fora de 

domicílio (TFD).  
 

27) A reestruturação produtiva das empresas, 
envolvendo as estratégias de focalização, 
terceirização e subcontratação, bem como da 
realocação geográfica, que inclui 
desterritorialização e reterritorialização da 
produção e dos serviços, impõe uma nova dinâmica 
na concorrência intercapitalista mundializada na 
medida em que estabelece um novo padrão de 
relações interfirmas. Este, por sua vez, mescla 
coordenação e controle ao longo da cadeia 
produtiva resultando em novos padrões de 
especialização na economia mundial e em divisões 
do trabalho também diversas. Dessa forma, as 
empresas passam a se utilizar de vantagens 
competitivas presentes em cada pais e região, 
integrando, sempre de forma desigual, ou 
simplesmente excluindo esses países ou regiões do 
mercado global. 

 

Sobre o mundo do trabalho na era da reestruturação 
produtiva e da mundialização do capital, avalie as 
alternativas, EXCETO: 
 

(A) São caraterísticas e técnicas introduzidas pelas 

empresas na perspectiva do toyotismo: reduzir ao 

máximo os custos de produção e assim baratear o 

produto, podendo vender para o maior número 

possível de consumidores. Desta forma, dentro 

deste sistema de produção, uma esteira rolante 

conduzia a produto, e cada funcionário executava 

uma pequena etapa. Logo, os funcionários não 

precisavam sair do seu local de trabalho, 

resultando numa maior velocidade de produção. 

Também não era necessária utilização de mão-de-

obra muito capacitada, pois cada trabalhador 

executava apenas uma pequena tarefa dentro de 

sua etapa de produção. 
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(B) O chamado modelo japonês ou toyotismo cujos 

elementos proporcionam maior controle sobre o 

fluxo do processo de trabalho, sobre o processo de 

trabalho e sobre o movimento sindical, emergiu 

para as empresas ocidentais como um “receituário” 

a fim de promover a recuperação da crise do 

capitalismo. 

(C) São caraterísticas e técnicas introduzidas pelas 

empresas na perspectiva do toyotismo: os Grupos 

de Controle da Qualidade (CCQs), os gráficos de 

Controle Estatístico de Processo (CEP) e o Just-

inTime (JIT) interno. 

(D) Com a reestruturação produtiva, observamos a 

construção de uma nova forma de racionalização 

do processo de trabalho que potencializa o controle 

e a vigilância no local de trabalho e impõem aos 

trabalhadores um intenso e cuidadoso 

monitoramento por meio das análises constantes 

de índices de produtividade, de desempenho, de 

satisfação, de metas. 

 

28)  Sobre o fazer do/a assistente social na saúde, com 

base em fundamentos de práticas democráticas, 

avalie a ALTERNATIVA CORRETA: 

 

(A) Os/as assistentes sociais devem adotar uma 

postura de sujeitos/profissionais passivos, 

dependentes, submissos e subalternos ao 

movimento das unidades de saúde - às rotinas 

institucionais, às solicitações das direções de 

unidade, dos demais profissionais e dos serviços de 

saúde, aceitando ainda, como únicas, as demandas 

explícitas dos usuários, pois o que prevalece é 

atender as demandas institucionais independente 

de sua natureza. 

(B) O Plantão Social faz parte de qualquer unidade de 

saúde, sendo, não só nos hospitais e maternidades, 

o ponto de referência para realização do trabalho 

com os internados na emergência ou enfermarias e 

seus familiares, mas para o atendimento nas 

unidades de atenção básica e secundária, por este 

motivo é o espaço de excelência e privilegiado do 

trabalho profissional de assistente social, pois é no 

plantão que acontece a procura espontânea, 

encaminhamentos internos e encaminhamentos 

externos, sendo esta a finalidade do Serviço Social 

na saúde. 

 

 

 

(C) Os/as assistentes sociais têm sido demandados 

para participação nos Conselhos e espaços de 

controle social, demanda esta exposta por 

usuários, demais profissionais de saúde e gestores, 

neste caso, está responsável por defender os 

interesses da instituição empregadora conforme 

preconiza a lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993. 

(D) Os/as assistentes sociais devem adotar uma 

postura baseada no planejamento, levantamentos, 

estudos e pesquisas sobre a questão social. 

Identificar e priorizar as necessidades sociais de 

saúde e demandas dos usuários para além das 

demandas espontâneas, sem negar as requisições 

institucionais, historicamente, fruto do mau 

funcionamento da rede de saúde e priorizar, como 

assegurado na proposta do Sistema Único de 

Saúde, ações de promoção da saúde e de prevenção 

de doenças, danos, agravos, e riscos, independente 

do tipo de unidade, sem prejuízo do tratamento e 

da reabilitação. 

 

29) Entre as atribuições e competências da/o 

assistente social na sua interface com o controle 

social no SUS destacamos as práticas de 

mobilização, participação e controle social. 

Sobre esta concepção marque a ALTERNATIVA 

CORRETA 

 

(A) Entende-se que a criação das “ouvidorias” de saúde 

é um espaço privilegiado para o trabalho de 

assistente social, pois o profissional possui know 

how no âmbito da gestão pública e compromisso 

ético-político, por esta razão a criação de 

ouvidorias poderá substituir gradativamente os 

espaços de controle social, como os conselhos 

municipais, estaduais e nacional de saúde.  

(B) Entende-se que o profissional do Serviço Social 

possui competência para desenvolver atividades 

que podem contribuir para o fortalecimento do 

controle social e organização da população de 

forma em geral e especificamente dos usuários do 

SUS enquanto sujeitos políticos e possam inscrever 

suas reivindicações na agenda pública da saúde e 

nas lutas em defesa da garantia do direito à saúde. 
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(C) Entende-se que a inserção de assistentes sociais na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é um aspecto 

muito positivo para efetivação do controle social, 

primeiro porque os profissionais possuem aportes 

e referências teóricas, formação profissional e 

princípios alinhados com a reforma sanitária e 

segundo, este profissional possui competências de 

implementar ações em territórios ou 

microrregiões que permitam a ativa participação 

do cidadão, o efetivo controle social sobre a gestão 

pública através do fortalecimento da sociedade 

civil independente da correlação de forças.  

(D) Entende-se que a partir da pesquisa sobre o perfil 

dos assistentes sociais no Brasil, promovida pelo 

Conselho Federal de Serviço Social, com base em 

dados em 2004 constata que, no nível nacional, 

78,16% dos assistentes sociais atuam em 

instituições públicas de natureza estatal, das quais 

40,97% atuam no âmbito municipal, 24%, 

estaduais e 13,19%, federais, por esse fator, os 

assistentes sociais tem assumido o controle social 

enquanto controle do Estado sobre a sociedade.  

 

30)  A temática do controle social tomou vulto no Brasil 

a partir do processo de democratização na década 

de 80 e, principalmente, com a institucionalização 

dos mecanismos de participação nas políticas 

públicas na Constituição de 1988 e nas leis 

orgânicas posteriores: os Conselhos e as 

Conferências. Esta participação foi concebida na 

perspectiva de controle social exercido pelos 

setores progressistas da sociedade civil sobre as 

ações do Estado, no sentido desse atender, cada vez 

mais, aos interesses da maioria da população. 

Considerando esta afirmativa, marque a 

ALTERNATIVA CORRETA. 

 

(A) A área da saúde foi pioneira neste processo devido 

à efervescência política que a caracterizou desde o 

final da década de 70 e à organização do 

Movimento da Reforma Sanitária, que congregou 

movimentos sociais, intelectuais e partidos de 

esquerda na luta contra a ditadura com vistas à 

mudança do modelo “médico-assistencial 

privatista” para um Sistema Nacional de Saúde, 

público, participativo, descentralizado e de 

qualidade. 

 

 

 

 

(B) A área da saúde foi pioneira neste processo devido 

à efervescência política que a caracterizou desde o 

final da década de 70 e à organização do 

Movimento da Reforma Psiquiátrica, que 

congregou movimentos sociais, forças 

conservadoras, intelectuais e partidos de esquerda 

na luta contra a ditadura com vistas à mudança do 

modelo “médico-assistencial privatista” para um 

Sistema Nacional de Saúde, público, participativo, 

descentralizado e de qualidade. 

(C) A área da saúde foi pioneira neste processo devido 

à efervescência política que a caracterizou desde o 

final da década de 70 e à organização do 

Movimento da Reforma Sanitária, que congregou 

movimentos sociais, contudo sofreu um duro 

ataque do Estado para manter a sua hegemonia e 

sufocou a sociedade civil, que é o lugar onde se 

expressa a desarticulação institucional das 

ideologias e dos projetos classistas. 

(D) O sentido do controle social inscrito na 

Constituição de 1988 é de permitir, conforme a 

circunstancia objetiva, a participação da população 

na elaboração, implementação e focalização das 

políticas sociais. 

 

31)  Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, podemos afirmar que a 

proteção social especial de alta complexidade da 

Política pública de assistência social deve garantir 

proteção e acolhimento institucional e/ou Familiar 

para basicamente os seguintes públicos: 

 

(A) Crianças e adolescentes; idosos; pessoas com 

deficiência e adultos e famílias. 

(B) Jovens entre 0 a 29 anos em abrigos; Idosos em 

asilos; pessoas vítimas de violências amenas e 

usuários de álcool e outras drogas.  

(C) Crianças vitimas de abuso sexual e violência 

doméstica, adultos sem moradia fixa; pessoas com 

agravos de saúde e moradores de rua 

(D) Idosos em situação de angústia e isolados, 

mulheres vitimas de violência domestica, crianças 

com trajetória de vida nas ruas e pessoas com alto 

grau de deficiência. 
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32)  O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

configura-se como um modelo de gestão da política 

pública de assistência social, logo deve garantir 

equipamentos públicos para oferta dos serviços 

socioassistenciais. Marque abaixo a estrutura 

pública que não faz parte SUAS: 

 

(A) Centro de Referência de Assistência Social 

(B) Centro Especializado de Assistência Social 

(C) Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(D) Casa de Passagem 

 

33)  Considerando as ações do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), marque a 

alternativa que não corresponde a ações 

comunitárias: 

 

(A) Ações de caráter coletivo, voltadas para a 

dinamização das relações no território. 

(B) Visa promover a comunicação comunitária, a 

mobilização social e o protagonismo da 

comunidade; fortalecer os vínculos entre as 

diversas famílias do território, desenvolver a 

sociabilidade, o sentimento de coletividade e a 

organização comunitária – por meio, 

principalmente, do estímulo à participação cidadã. 

(C) A participação cidadã age para que as famílias 

possam recuar e influenciar na construção da vida 

pública nos seus territórios, na medida em que 

contribui para o acesso à informação sobre 

deveres; à aprendizagem de práticas democráticas; 

à expressão e manifestação de interesses 

incomuns; ao aumento da capacidade de formular 

proposições e reinvindicações; e à emergência de 

abstratas formas de organização e associativismo 

para defesa de interesses coletivos.  

(D) Assumem importante papel na prevenção das 

potenciais situações de vulnerabilidade e riscos 

sociais que podem incidir no território, devido ao 

seu papel na divulgação e promoção do acesso a 

direitos, por sensibilizar as famílias do território, 

fazendo-as reconhecer suas condições de vida, suas 

possibilidades de mudança, as iniciativas já 

existentes para sua melhoria e a existência de 

recursos naturais, culturais e econômicos.  

 

34)  Considerando as especificidades do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Todo Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS em funcionamento desenvolve, 

obrigatoriamente, a gestão da rede 

socioassistencial de proteção social básica do seu 

território e oferta do Programa de Atenção Integral 

à Família – PAIF, independentemente da(s) 

fonte(s) de financiamento (se municipal, federal 

e/ou estadual). 

(B) Todo Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS em funcionamento desenvolve, 

obrigatoriamente, a gestão da rede 

socioassistencial de proteção social básica do seu 

território e oferta do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – PAIF, 

independentemente da(s) fonte(s) de 

financiamento (se municipal, federal e/ou 

estadual). 

(C) A territorialização refere à centralização política do 

território como fator determinante para a 

compreensão das situações de vulnerabilidade e 

risco sociais, bem como para seu enfrentamento. 

(D) CRAS é uma unidade de proteção social de 

complexidades médias do SUAS, que tem por 

objetivo prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, do empoderamento de vínculos 

familiares e comunitários, e da ampliação do acesso 

aos direitos de cidadania. 

 

35)  O SUAS, ao eleger a matricialidade sociofamiliar 

como uma de suas bases estruturantes, organiza 

toda a rede socioassistencial para o apoio às 

famílias, a fim de assegurar a toda a população o 

direito à convivência familiar, seguindo o 

pressuposto de que para a família prevenir, 

proteger e manter seus membros é necessária a 

ação efetiva do poder público. Diante desta 

assertiva, marque a alternativa correta: 

 

(A) O CRAS, assim, considera as famílias como um 

espaço de ressonância e sinergia dos interesses e 

necessidades coletivas e de mobilização à 

participação e ao protagonismo social, ou seja, 

como um vetor de mudança da realidade social.  

(B) O território se restringe à delimitação espacial. 

Constitui um espaço humano, inabitado. Ou seja, o 

território não é somente uma porção específica de 

terra, mas uma localidade marcada pelas pessoas 

que ali vivem. 
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(C) No âmbito local se expressam, tão somente, as 

desigualdades sociais. Também é no território que 

se encontram as fragilidades para o arrefecimento 

destas desigualdades.  

(D) O CRAS deve contribuir com a elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social, que se configura 

como uma ferramenta facultativa de gestão da 

política de assistência social nas três esferas de 

governo. Sua construção e implementação está 

prevista na LOAS, PNAS (2004) e NOB/ SUAS 

(2005). 

 

36)  As ações desenvolvidas na Proteção Social Especial 

(PSE) devem ter centralidade na família e como 

pressuposto o fortalecimento e o resgate de 

vínculos familiares e comunitários, ou a construção 

de novas referências, quando for o caso. Neste caso, 

o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, cumpre um papel 

importante. Marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS): Unidade pública e 

estatal de abrangência municipal ou regional. 

Oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI). 

(B) O CREAS deve, necessariamente, ofertar e 

referenciar serviços especializados de caráter 

continuado para famílias e indivíduos em situação 

de risco pessoal e social, por violação de direitos, 

conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

(C) Cabe ao CREAS ocupar lacunas provenientes da 

ausência de atendimentos que devem ser ofertados 

na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos 

de defesa de direito. 

(D) O reconhecimento do papel e a delimitação das 

competências do CREAS podem ser fortalecidos 

com o mapeamento da rede e construção de fluxos 

e protocolos intersetoriais de atendimento, com 

definição de papéis e responsabilidades. Esta 

construção pode, inclusive, contribuir para 

identificar lacunas e, até mesmo, conflitos de 

papéis e competências na rede. 

 

37)  De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, a PSE de Média Complexidade 

inclui os seguintes serviços, nominados a seguir: 

 

(A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 

Especializado em Abordagem Social; Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC); Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI). 

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço de 

Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes; Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço 

de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

(C) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 

Especializado em Abordagem Social; Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC); Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

  Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. 

(D) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); Especializado em 

Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço 

de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias;   Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

 

38)  No SUAS o Serviço de Proteção Social a 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de 

prestação de serviços à comunidade (PSC) tem por 

finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto, determinadas judicialmente e deve 

contribuir para: 
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(A) Que os adolescentes sejam resilientes diante das 

ações da terapêutica breve do SUAS. 

(B) Estabelecer contratos com o adolescente 

observando os limites do trabalho a ser 

desenvolvido e aplicar as normas que regulem o 

comportamento do jovem diante do cumprimento 

da medida socioeducativa; 

(C) Quando possível, possibilitar acessos e 

oportunidades para a mediação do universo 

informacional e cultural e, quando necessário, o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

(D) Acesso a direitos e para a resignificação de valores 

na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. 

 

39)  Para a oferta do Serviço de Proteção Social a 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, 

cujos direitos e obrigações devem ser assegurados 

de acordo com as legislações e normativas 

específicas para o cumprimento da medida. 

Analisando as alternativas abaixo, marque a que 

não representa a assertiva em tela. 

 

(A) Na operacionalização do Serviço é necessário a 

elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PlA) com a participação do adolescente e da 

família, devendo conter os objetivos e metas a 

serem alcançados durante o cumprimento da 

medida, perspectivas de vida futura, dentre outros 

aspectos a serem acrescidos, de acordo com as 

necessidades e interesses do adolescente. 

(B) No acompanhamento da medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade o serviço deverá identificar 

no município os locais para a prestação de serviços, 

a exemplo de: entidades sociais, programas 

comunitários, hospitais, escolas e outros serviços 

governamentais. 

(C) A prestação dos serviços deverá se configurar em 

tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada 

máxima de doze horas semanais, com prejuízo da 

escola ou do trabalho, no caso de adolescentes 

maiores de 17 anos ou na condição de aprendiz a 

partir dos 15 anos. 

(D) A inserção do adolescente em qualquer dessas 

alternativas deve ser compatível com suas aptidões 

e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e 

social. 

 

40)  Na atualidade se observa um reordenamento no 

padrão de proteção social, ainda com grandes 

especificidades, mas crucial no que tange ao 

reconhecimento dos altos índices de pobreza. Com 

isso, a partir do desenvolvimento histórico dos 

Programas de Transferência de Renda (PTR) no 

Brasil, foi instituído pela Lei nº 10836, de 09 de 

janeiro de 2004 o Programa Bolsa Família (PBF), 

que veio unificar os procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência de renda do 

Governo Federal (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio Gás e Programa de Acesso à Alimentação). 

 

Sobre o Programa Bolsa Família e os Programas de 

Transferência de Renda (PTR) no Brasil, avalie as 

seguintes afirmativas:  

 

I. O Programa Bolsa Família é um programa federal 

de transferência indireta de renda, destinado às 

famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza. Uma das características centrais do 

programa é que este associa a transferência do 

benefício financeiro ao acesso à direitos básicos, 

como saúde, alimentação, educação e assistência 

social. 

II. O Programa Bolsa Família é gerido pelo Ministério 

de Desenvolvimento Social Agrário (MDSA), em 

parceria com Estados e Municípios. Nesta ordem, 

as prefeituras são responsáveis pelo cadastro das 

famílias e pela atualização de dados do Cadastro 

Único, bem como pelo acompanhamento das 

condicionalidades e da promoção de ações 

complementares destinadas ao desenvolvimento 

autônomo destas famílias.  

III. No Brasil, na década de 1990, no contexto de 

adoção à agenda de reformas conservadoras 

instaura um novo momento no sistema de proteção 

social denominado ajustamento conservador que 

abriu passagem e implementação de políticas de 

perfil neoliberal, nesse sentido, cabe aos técnicos 

com formação em Serviço Social e Psicologia, 

responsáveis pelo  acompanhamento das 

condicionalidades criar mecanismos e incentivos 

ao tradicional casamento como sendo de um 

homem com uma mulher, a expansão e prioridade 

no atendimento do modelo de família nuclear como 

a unidade fundadora da sociedade, se opor à 

expansão do casamento civil e dos direitos de 

adoção para casais homossexuais; promover a 

moralidade pública e valores familiares 

tradicionais. 
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IV. As “sanções”, tidas como condicionalidades para 

permanência da família beneficiária no programa - 

estabelecidas pelo MDSA – podem culminar na 

perda do benefício em função do descumprimento 

destas, que estão ligadas à participação em ações 

para o acompanhamento de saúde (vacina, estado 

nutricional dos filhos, gestação e nutriz); 

frequência escolar das crianças no ensino 

fundamental, bem como acompanhamento da 

frequência em ações socioeducativas na assistência 

social. 

V. Em 2006 o Governo Federal, estabelece normas, 

critérios e procedimentos criando o Índice de 

Gestão Descentralizada do Programa (IGD), que é o 

cálculo com base em  variáveis como: Qualidade 

das informações do CadÚnico; atualização das 

informações à cada dois anos; atendimento, 

informação das famílias beneficiadas pelo PBF à 

saúde e educação.  

 

Está correto o que se afirma em  

(A) II, IV e V apenas. 

(B) I, III e IV apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, II e V, apenas. 

 

41)  Com base nas resoluções Nº 109, de 11 de 

novembro de 2009 e Nº 13, de 13 de maio de 2014 

do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

que aprovam a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, e prevê a oferta do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 

deve desenvolver as seguintes ações, exceto:  

 

(A) Deve desenvolver ações no PAIF de caráter 

terapêutico, uma vez que o foco do serviço consiste 

em parcelas da população que vivencia situações 

de vulnerabilidade social, porém não dispõem de 

condições para o acesso e tratamento baseado na 

psicoterapia psicanalítica e outras práticas 

psicoterápicas no atendimento a pacientes com 

psicopatologias graves.  

(B) Deve desenvolver o trabalho social com famílias, de 

caráter continuado, com a finalidade de fortalecer 

a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 

dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto 

de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida.  

 

 

(C) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de 

ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

(D) O trabalho social do PAIF deve utilizar-se de ações 

nas áreas culturais para o cumprimento de seus 

objetivos, de modo a ampliar universo 

informacional e proporcionar novas vivências às 

famílias usuárias do serviço.  
 

42)  Com base nas resoluções Nº 109, de 11 de 

novembro de 2009 e Nº 13, de 13 de maio de 2014 

do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

que aprovam a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, e prevê a oferta do Serviço de 

proteção em situações de calamidades públicas e 

de emergências. São objetivos, exceto:  
 

(A) Assegurar acolhimento imediato em condições 

dignas e de segurança; Manter alojamentos 

provisórios, quando necessário; 

(B) Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a 

população atingida; 

(C) Articular a rede de políticas públicas e redes sociais 

de apoio para prover as necessidades detectadas; 

(D) Promover a inserção na rede socioassistencial e o 

acesso a benefícios eventuais, desde que observe a 

Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 

Ministério do Planejamento e Ministério da 

Fazenda. 

 

43)  O conhecimento das situações familiares constitui 

a pedra angular, à medida que é este conhecimento 

que vai ofertar insumos para a tomada de decisões 

em torno das ações a serem empreendidas pelos 

profissionais. Para que seja realmente efetivo na 

projeção das ações, o conhecimento das situações 

familiares não pode ser tratado de forma aleatória, 

mas implica conhecer o conjunto de relações que 

estruturam os processos e a dinâmica familiar e 

definem a situação. Essa concepção baliza o 

entendimento dos processos familiares como a 

construção singular, arquitetada na família, a partir 

das múltiplas relações que condicionam e definem 

a sua forma de ser. Eles se expressam através da 

dinâmica familiar que revela os diferentes graus de 

resolutividade alcançados pela família na 

articulação do conjunto das relações para 

responder às necessidades de seus membros e às 

expectativas sociais em torno dela. Considerando 

esta assertiva, marque a alternativa INCORRETA. 
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(A) O conhecimento de como vivem as famílias, além de 

permitir estabelecer as conexões entre relações 

familiares, direitos violados e violação de direitos, 

permite também conhecer as expectativas da 

família quanto às dificuldades apresentadas e 

reconhecidas por ela, quanto ao seu futuro e 

quanto ao serviço ao qual está recorrendo. 

(B) Considerando que a dinâmica familiar expressa os 

processos que são construídos a partir das 

múltiplas relações que se entrecruzam, a projeção 

de ações extrapola o âmbito da família. Ou seja, 

desenvolve-se o exercício de identificar no escopo 

da análise realizada onde as ações profissionais 

devem incidir e, preferencialmente, em conjunto 

com a família, para produzir o aporte de recursos e 

as mudanças necessárias para a alteração da 

situação familiar, bem como para se estabelecer os 

objetivos das ações. 

(C) O conhecimento das famílias nas suas 

singularidades e no seu conjunto é secundário e 

pouco promissor para poder estabelecer 

avaliações que tenham em conta, por um lado, as 

suas necessidades e, por outro, a estrutura que 

possuem para fazer frente a tais necessidades. 

(D) As redes primárias, tradicionalmente, indicam a 

integração das famílias no contexto social e se 

caracterizam como fontes de apoio e proteção. 

Nesse sentido, informações sobre essa rede são 

importantes à medida que se sabe que quanto 

menor essa rede, ou quanto mais isolada está a 

família de redes dessa natureza, maior é sua 

exposição a situações de vulnerabilidade. 
 

44) Sobre os pressupostos para o desenvolvimento de 
trabalho social com famílias, grupos e indivíduos e 
em equipe do assistente social é correto afirmar: 

 

(A) Para o trabalho em grupo e em equipe, a interação 

é sua dimensão intrínseca. É o seu ponto de 

interseção. A centralidade do trabalho em equipe é 

o atendimento às finalidades propostas e obtenção 

dos resultados desejados. E para o trabalho em 

grupo, a centralidade é o alcance dos objetivos a 

que se pretende. 

(B) O trabalho social com indivíduos, grupos e famílias 

têm como um de seus pressupostos, a presença do 

sujeito, ou seja, o trabalho social pressupõe 

produção de subjetivação, uma vez que o sujeito é 

dotado de experiência e sensibilidade. Estes 

elementos que ele traz consigo não são 

considerados num trabalho com pessoas, uma vez 

que está exposto ao novo, e por isso, ele se renova 

adquirindo novas experiências e novos 

sentimentos. 

(C) No trabalho social, o assistente social vale-se de sua 
relativa autonomia para escolha dos recursos, das 
técnicas e dos instrumentos necessários, mas a 
realização desse trabalho também está 
condicionada às formas de organização e controle 
existentes no processo de trabalho a que está 
submetido. 

(D) A dinâmica de grupo é uma técnica importante no 
trabalho dos assistentes sociais e tem grandes 
contribuições a oferecer. Uma delas é a 
possibilidade do desenvolvimento de um 
pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade 
social, utilizando-se de metodologias inovadoras, 
entretanto, há uma necessidade do uso reservado 
da criatividade e da ludicidade, no emprego desta 
técnica para que o grupo não perca o foco e o 
objetivo. 

 

45)  Com a criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), em 1990, o conceito de Sistema 
de Garantia de Direitos (SGD) foi estabelecido 
como essencial para efetivação de políticas de 
proteção integral a crianças e adolescentes. Sobre 
o SGD analise as seguintes afirmativas e identifique 
a opção incorreta:  

(A) Na defesa de direitos de crianças e adolescentes, 

entram todas as instâncias responsáveis pela 

defesa dos direitos humanos da criança e dos 

adolescentes e também as leis e mecanismos do 

judiciário, fiscalizando e eventualmente 

sancionando os que as descumprem.  

(B) Na defesa de direitos de crianças e adolescentes, 

identificamos instituições como órgãos públicos 

judiciais, Ministério Público, especialmente as 

Promotorias de Justiça, as procuradorias gerais de 

Justiça, Defensorias Públicas, Advocacia Geral da 

União e as procuradorias gerais dos estados, 

polícias e delegacias especializadas, Conselhos 

Tutelares,  ouvidorias e entidades de defesa de 

direitos humanos incumbidas de prestar proteção 

jurídico-social, Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Cedeca). 

(C) No campo da promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes, entram todos os atores, em especial a 

iniciativa privada e do mercado, que irão criar os 

canais e as políticas para que os direitos sejam 

salvaguardados (escolas, creches, medidas 

socioeducativas, políticas de geração de renda, etc).  

(D) A política de promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes, deve se dar de modo transversal, 
articulando todas as políticas públicas. Nele estão 
os serviços e programas de políticas públicas de 
atendimento dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, de execução de medidas de proteção 
de direitos e de execução de medidas 
socioeducativas. 
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46)  Com base na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

analise as sequencias em que são apresentadas as 

medidas de proteção (art.101), exceto:  

(A) Encaminhamento aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade/ Orientação, 

apoio e acompanhamento temporários. 

(B) Matrícula e frequência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental/ 

Inclusão em programa comunitário ou oficial de 

auxílio à família, à criança e ao adolescente. 

(C) Requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial/ Inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

(D) Colocação em família substituta/ Imediata 

disponibilização da criança para o processo de 

adoção.  

 

47)   A Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) é 

uma medida que, bem aplicada, oportuniza ao 

adolescente a formação de valores e atitudes 

construtivas, por meio de sua participação 

solidária no trabalho das instituições. Requer o 

envolvimento da comunidade, da família e das 

organizações governamentais. Sobre a Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC), previsto na Lei n. 

8.069, de 13 de julho de 1990, analise as 

afirmativas abaixo e identifique a incorreta:  

(A) A execução está sob gestão do município e pode ser 

realizada por entidade governamental ou não-

governamental. 

(B) A entidade executora deve encaminhar relatórios 

ao Juiz comunicando se o adolescente está 

cumprindo ou não a medida. 

(C) A escola e o trabalho são obrigados a flexibilizar 

suas atividades para que o adolescente cumpra a 

Prestação de Serviços à Comunidade, pois esta é 

uma prioridade no ordenamento jurídico e 

institucional. 

(D) As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões 

do adolescente, devendo ser cumpridas durante 

jornada máxima de oito horas semanais, aos 

sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 

modo a não prejudicara frequência à escola ou 

jornada normal de trabalho. 

 

 

 

 

48) As mudanças que ocorrem no plano 

socioeconômico-cultural interferem na dinâmica e 

na estrutura familiar, provocando alterações em 

sua organização tradicional. Por isto, não se pode 

falar de família, uma vez que há vários arranjos 

familiares para contemplar a diversidade de 

relações que convivem no ambiente doméstico. 

Assim sendo, analise as 3 afirmações a seguir e 

marque a resposta certa: 

 

I. A família é a única a ser responsabilizada pela 

garantia da sobrevivência e da proteção integral 

dos filhos e demais membros, independentemente 

do arranjo familiar ou da forma como vêm se 

estruturando. 

II. A família é uma construção social que varia 

segundo as épocas, e, por conseguinte, ela se 

ausenta do processo civilizatório responsável pela 

humanização e socialização das pessoas. 

III. A família é um grupo de indivíduos ligados por 

laços de sangue e que habitam a mesma casa e, a 

partir do momento em que outras pessoas se 

agregam a este grupo, ele deixa de ser uma família. 

 

(A) As três afirmações estão corretas. 

(B) As três afirmações estão incorretas. 

(C) Duas afirmações estão incorretas. 

(D) Duas afirmações estão corretas. 

 

49)  Historicamente, o atendimento e 

acompanhamento familiar e individual são termos 

largamente utilizados pelos assistentes sociais, 

como executores terminais das políticas sociais, 

para referenciar um arco bastante grande de ações 

profissionais que se desenvolvem em diversos 

espaços sócio-ocupacionais. Desse modo, em 

relação ao acompanhamento familiar e individual é 

incorreto dizer que:  

 

(A) O acompanhamento familiar e individual requer 

um de procedimentos, de estratégias e técnicas 

para construir respostas às demandas 

identificadas ou vocalizadas pelos sujeitos. 

(B) O processo de acompanhamento familiar e 

individual requer metodologias de ação que 

efetivem a intencionalidade almejada pelo 

profissional. Nessa direção, o acompanhamento 

social deve, necessariamente, ser conduzido por 

um Planejamento sistemático com vistas a alcançar 

os objetivos pré-definidos. 
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(C) O Planejamento do acompanhamento familiar e 

individual deverá contar com pressupostos 

fundamentais disponibilizados por ampla base 

teórico-metodológica e ético-política e 

processados numa adequação às diferentes 

demandas e situações vivenciadas pelos sujeitos da 

nossa intervenção sócio-profissional. 

(D) É desnecessário que no processo de 

acompanhamento familiar e individual o 

profissional registre e sistematize informações 

relevantes e utilize um instrumental técnico para 

qualificar a intervenção profissional.  

 

50)  A ampliação dos canais de articulação e o 
fortalecimento de instâncias de defesa e de 
garantia de direitos são essenciais para o 
fortalecimento das políticas públicas. Desse modo, 
considerando a atuação de assistentes sociais junto 
ao Conselho Tutelar, é incorreto afirmar que:  

 

(A) Os assistentes sociais atuando junto aos Conselhos 

Tutelares são solicitados a contribuir na 

reconstrução das raízes sociais da infância e 

juventude e na luta pela afirmação dos direitos no 

cotidiano da vida social dos que vem sendo 

privados do exercício da cidadania; 

(B) Além da assessoria aos casos, assistentes sociais 

realizam articulações com outras instituições com 

intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de 

Direitos de crianças e adolescentes; 

(C) A inserção do assistente social no cotidiano do 

Conselho Tutelar se apresenta como um desafio 

permanente no que tange ao exercício de liberdade 

e da criatividade em busca do direcionamento do 

trabalho institucional para a garantia efetiva da 

proteção de crianças e adolescentes e não para o a 

regulação social de cunho coercitivo.  

(D) Torna-se desnecessário delimitar as atribuições e 

atuação de Conselheiros Tutelares e Assistentes 

Sociais, considerando que as atribuições privativas 

do assistente social (Lei de Regulamentação 

8.662/93) estão muito bem definidas.  

 

51) O Projeto Ético-Político do Serviço Social foi 
construído no contexto histórico de transição dos 
anos 1970 aos 1980, num processo de 
redemocratização da sociedade brasileira, 
recusando o conservadorismo profissional 
presente no Serviço Social brasileiro. Constata-se o 
seu amadurecimento na década de 1990, período 
de profundas transformações societárias que 
afetam a produção, a economia, a política, o Estado, 
a cultura, o trabalho, marcadas pelo modelo de 
acumulação flexível e pelo neoliberalismo. 

Sobre os componentes que materializam o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social brasileiro e com base 

na afirmativa acima, relacione a 2ª Coluna de acordo 

com a 1ª, associando corretamente cada DEFINIÇÃO e 

respectivas CARATERÍSTICAS.  

 

Assinale a opção que representa a sequência correta:  

(A) I – II –  III. 

(B) I – III – II.  

(C) II – I – III. 

(D) III – II – I  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ª COLUNA 

DEFINIÇÃO  

2 ª COLUNA 

CARACTERÍSTICAS 

I - Dimensão da produção 

de conhecimento no 

interior do Serviço 

Social. 

(    ) 

aparato político-jurídico 

estritamente profissional (Código 

de Ética Profissional e a Lei de 

Regulamentação da Profissão – 

Lei 8.662/93 e as novas Diretrizes 

Curriculares do MEC; aparato 

jurídico-político de caráter mais 

abrangente (conjunto das leis 

advindas do capítulo da Ordem 

Social da Constituição Federal de 

1988).  

II - Dimensão político-

organizativo da 

profissão. 

(    ) 

fóruns de deliberação e as 

entidades representativas 

(conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS 

e as demais associações político-

profissionais, movimento 

estudantil representado pelo 

conjunto dos CA’s e DA’s e pela 

ENESSO). É aqui que são tecidos 

os traços gerais do projeto, 

quando são reafirmados (ou não) 

determinados compromissos e 

princípios. 

III - Dimensão jurídico-

política da 

profissão. 

(    ) 

é a esfera da sistematização das 

modalidades práticas da 

profissão, onde se apresentam os 

processos reflexivos do fazer 

profissional. 
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52) Compreender o estudo socioeconômico enquanto 
atribuição específica do Assistente Social requer 
um processo de reflexão sobre a intencionalidade e 
os procedimentos executados no sentido de 
viabilizá-lo em consonância com o projeto ético-
político. Um ponto chave para o debate é perceber 
qual o significado do estudo socioeconômico no 
processo de trabalho do Assistente Social. Na 
perspectiva do Serviço Social, o estudo 
socioeconômico é um instrumento a partir do qual 
o Assistente Social conhece a realidade social 
particularizada em determinadas condições de 
vida de pessoas, famílias e grupos, para assim se 
posicionar emitindo uma opinião profissional.  

 

Na perspectiva do projeto ético-político da profissão e 

com base no texto acima, avalie as afirmativas abaixo:  

 

I. É necessário reconhecer a existência de uma 
concepção conservadora de que o estudo 
socioeconômico equivale a uma simples constatação 
da renda per capita familiar como critério para 
concessão de um benefício, que tem como princípio 
selecionar os mais “carentes” dentre os “carentes”. 
Uma percepção como essa subestima a capacidade 
intelectual do Assistente Social e o seu compromisso 
ético, pois o que norteia o Parecer Social  é a garantia 
da ampliação do acesso aos direitos sociais. Tal 
concepção conservadora perpassa as instituições e o 
profissional deve estar atento para não reiterá-la ou 
reforçá-la. 

II. O significado do estudo socioeconômico realizado pelo 
Assistente Social em diversos espaços sócio-
ocupacionais é permeado pela viabilização de direitos 
e atendimento das necessidades humanas, portanto, 
esse instrumento de aproximação do profissional com 
o público-alvo de uma determinada política social 
norteia-se por uma visão de totalidade e não restritiva, 
mas deve pautar a defesa intransigente da moral e 
bons costumes essenciais para o bom funcionamento 
da sociedade conforme as normas e regras 
estabelecidas independente do projeto ético-político 
da profissão.  

III. O profissional do Serviço social precisa se apropriar da 
concepção sobre o estudo socioeconômico pautada no 
projeto ético-político. O estudo socioeconômico possui 
uma dimensão ampla para o Assistente Social, pois 
através dele o profissional é capaz de identificar 
situações de violação de direitos e de vulnerabilidades 
sociais que incidem sobre os indivíduos. Esse olhar 
diferenciado é atributo do profissional que, em sua 
atuação, ultrapassa uma perspectiva conservadora 
burocratizada. Portanto, o Assistente Social realiza, a 
partir do estudo socioeconômico, a defesa do acesso a 
direitos sociais. 

 
 
 

IV. É necessário que o estudo socioeconômico seja 

repensado e direcionado ao atendimento das 

necessidades da população em sua plenitude. O 

desenvolvimento dessa atividade deve ser orientado 

pelas dimensões de normatização e moralização, em 

consonância com as demandas do empregador.  

V. Para qualificação dos estudos socioeconômicos, 

entende-se que essa atividade configura uma 

especificidade profissional à medida que exige 

competência (teórico-metodológica, técnico-

operativa e ético-política) para ultrapassar uma 

visão tradicional e meramente burocrática da 

intervenção profissional. Na execução dessa tarefa, 

são necessários um conjunto de instrumentais de 

coletas de dados (entrevistas, observações, visitas 

domiciliares e análise de documentos) que não 

podem ser apropriados de forma arbitrária, cabendo 

à autonomia e competência do profissional definir a 

direção política desse fazer. 

 

Está correto o que se afirma em  

(A) I, II, III e V apenas. 

(B) I, III e V apenas. 

(C) II e V, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

53) O Serviço Social atua na satisfação das demandas 
sociais postas. A forma com que os profissionais 
atuam diante das demandas diárias reflete qual é o 
projeto profissional que ele defende. Assim, 
sabendo que não há uma homogeneidade na 
profissão, mas sim uma hegemonia de um 
determinado projeto de profissão – atualmente, o 
que convencionamos chamar de projeto ético-
político da profissão. Desta forma, os diferentes 
projetos estão em constante disputa. Cada projeto 
determina uma interpretação da realidade e por 
isso interfere no papel e atuação do assistente 
social nos diferentes espaços sociocupacionais. 
Desse modo, a alternativa que mais se aproxima do 
que, em geral, se espera do papel do assistente 
social é: 

(A) Restringir-se a realizar estudos socioeconômicos 

com indivíduos e grupos para fins de acesso a 

benefícios e serviços sociais. 

(B) O papel do assistente social é orientar indivíduos e 

grupos, auxiliando na identificação de recursos e 

proporcionando o acesso aos direitos sociais bem 

como atuar posicionando-se em favor da equidade 

e justiça social, que assegure universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas 

e políticas sociais, bem como sua gestão 

democrática. 
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(C) Manter-se firme na defesa dos direitos humanos, 

do arbítrio e do autoritarismo. 

(D) Acatar determinação institucional que fira os 

princípios e diretrizes do Código de Ética 

Profissional. 

 

54)  São quatro as dimensões objetivas que compõem 

os processos de trabalho dos assistentes sociais, 

são dimensões que se complementam e realizam 

no cotidiano do exercício profissional, são elas: 

 

(A) Gestão de qualidade; Compromisso profissional e 

ética profissional. 

(B) Instrumentalidade; Instrumentos e técnicas. 

(C) Teoria, método e aprimoramento intelectual. 

(D) Teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa. 

 

55)  As políticas sociais no Brasil, orientadas pelo 

ideário neoliberal, vêm sofrendo significativos 

retrocessos, se considerarmos os avanços sociais 

conquistados pela Constituição Federal de 1988. O 

Estado tem reduzido cada vez mais seu papel como 

provedor dos direitos sociais, transferindo esta 

tarefa para o mercado e para a solidariedade do 

“terceiro setor”. Dessa forma, o mercado fica 

reservado para aqueles que possuem meios para 

adquirir os serviços privados, enquanto os 

precários serviços públicos são destinados aos 

“comprovadamente pobres”. No caso da 

Assistência Social, é correto afirmar: 

 

(A) A Assistência Social, como política de proteção 

social, deve garantir o atendimento de todas as 

necessidades das pessoas que vivenciam situações 

de vulnerabilidade ou risco social. 

(B) O Trabalho Social com famílias na assistência social 

deve ser pautado pela perspectiva familista, 

imputando às famílias responsabilidades maiores 

do que estas podem suportar. 

(C) A Assistência Social é política pública de 

Seguridade Social e o modelo de Gestão que 

organiza suas ações, projetos, benefícios e serviços 

é o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

(D) As políticas públicas orientadas por governos 

neoliberais não se configuram como  minimalistas 

e focalizadas. 

 

 

56)   Cabe ao assistente social pensar a ética como 

pressuposto teórico-político que remete ao 

enfrentamento das contradições postas à profissão, 

a partir de uma visão crítica, e fundamentada 

teoricamente, das derivações ético-políticas do agir 

profissional. Nessa direção, marque a alternativa 

que não expressa um princípio do código de ética 

profissional:  

 

(A) Utilização de instrumentos e técnicas apropriados. 

(B) Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população; 

(C) O aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional;  

(D) Exercício do Serviço Social sem discriminar; 

 

57) Marque a alternativa que se contrapõe ao dever do 

Assistente Social Relações com Assistentes Sociais 

e outros/as Profissionais. 

 

(A) Ao realizar crítica pública a colega e outros/as 

profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, 

construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 

responsabilidade. 

(B) Valer-se de posição ocupada na direção de 

entidade da categoria para obter vantagens 

pessoais, diretamente ou através de terceiros/as.  

(C) Respeitar as normas e princípios éticos das outras 

profissões. 

(D) Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem, 

todavia, eximir-se de denunciar atos que 

contrariem os postulados éticos contidos no código 

de ética. 

 

58) Em conformidade com o Código de Ética 

profissional, o Assistente Social, enquanto servidor 

público deverá: 

 

I. programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente;  

II. denunciar falhas nos regulamentos, normas e 

programas da instituição em que trabalha, quando 

os mesmos estiverem ferindo os princípios e 

diretrizes deste Código, mobilizando, inclusive, o 

Conselho Regional, caso se faça necessário;  

III. contribuir para a alteração da correlação de forças 

institucionais, apoiando as legítimas demandas de 

interesse da população usuária; 
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IV. empenhar-se na viabilização dos direitos sociais 

dos/as usuários/as, através dos programas e 

políticas sociais; 

V. empregar com transparência as verbas sob a sua 

responsabilidade, de acordo com os interesses e 

necessidades coletivas dos/as usuários/as.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas III, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas I, III e V estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

59)   Sobre as três vertentes que emergiram no bojo do 

movimento de reconceituação do Serviço Social 

brasileiro é correto afirmar. 

(A) A vertente modernizadora tem em seu bojo teórico 

conceitual o funcionalismo e a fenomenologia que 

tem como pressuposto uma leitura dialética,  

materialista e histórica. 

(B) A vertente marxista no Serviço Social (brasileiro e 

latino americano) sofreu influência de Althusser 

nos anos 60/70. A visão estruturalista 

althusseriana foi a que atingiu maior aceitação no 

âmbito do Serviço Social, uma vez que ela desvela a 

dinâmica contraditória do capitalismo, como 

também, aprofunda sua análise para compreender 

os fenômenos sociais brasileiros sob a ótica do 

Método BH, que foi inspirado no estruturalismo de 

Althusser.  

(C) A vertente modernizadora incorpora abordagens 

funcionalistas e estruturalistas voltadas para uma 

modernização conservadora, ela visa realizar 

mudanças sociais sem alterar drasticamente a 

ordem social estabelecida. 

(D) As vertentes fenomenológicas e marxistas 

possuem em seu arcabouço teórico os mesmos 

referenciais e abordagens metodológicas e 

analíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60)   Nesse início de milênio, as classes que vivem do 

trabalho sofrem a sua mais aguda crise que atingiu 

sua subjetividade, sua materialidade e sua forma de 

ser (ANTUNES, 2003).  
 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio 

sobre a afirmação e a negação do trabalho. 6. ed. São 

Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
 

São características desse processo:  
 

I. As alterações no mundo do trabalho após 1970 traz 

impactos no âmbito da família quando seus 

membros não conseguem adentrar neste sistema de 

produção, onde as transformações exauriram o 

trabalho vivo e elevaram o número de pessoas 

desempregadas.  

II. Tendo em vista as mudanças no mundo do trabalho, 

identificamos situações conflituosas no âmbito do 

gênero feminino devido à dupla jornada de trabalho 

em que as mulheres encontram-se inseridas, pois, 

além de trabalhar no âmbito público, a mulher ao 

chegar em seu lar desempenha atividades 

relacionadas à educação, cuidado dos filhos e 

cuidados domésticos.  

III. A nova forma de produção industrial é o reflexo do 

capitalismo através do espelho do neoliberalismo. A 

acumulação econômica passa a ser financeira, 

voltada para a estabilização destas economias, 

transferindo ao mercado o controle e regularização 

do trabalho, do emprego e de seu salário. 

IV. A reestruturação produtiva e o modo de regulação 

proposto pelo neoliberalismo em esfera global 

afetam diretamente a classe trabalhadora, que não 

tem a proteção ao trabalho e as garantias sociais que 

eram propostas anteriormente. As políticas 

neoliberais impõem, neste momento, a flexibilização 

das relações de trabalho, através de novas formas de 

regulamentação de trabalho e emprego. Os contratos 

temporários, terceirizados, instituição de banco de 

horas, suspensão do contrato por motivos 

econômicos, são alguns exemplos da precariedade 

que o trabalhador está exposto sob estas novas 

organizações. 

 

Está correto o que se afirma em  

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

 


