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1) Segundo Iamamoto e Carvalho (2007), no livro Relações soci-

ais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação

histórico-metodológica, o autoritarismo, o paternalismo, o

doutrinarismo e a ausencia de base técnica, que marcariam a

atuação dos primeiros núcleos que se formaram em São Paulo e

no Rio de Janeiro, seriam típicos do Serviço Social:

(A) cristão.

(B) humanista.

(C) norte-americano.

(D) católico.

(E) europeu.

2) Segundo Iamamoto e Carvalho (2007), no livro Relações soci-

ais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação

histórico-metodológica, o significado social do Serviço So-

cial pode ser apreendido globalmente apenas em sua relação

com as políticas sociais do Estado, implementadas pelas

entidades:

(A) filantrópicas e privadas.

(B) sociais e assistenciais.

(C) políticas e empresariais.

(D) empresariais e sociais.

(E) assistenciais e políticas.

3) Com base no artigo "O debate contemporâneo do Serviço Social

e a ética profissional", de Iamamoto, presente no livro Ser-

viço Social e Ética: convite a uma nova práxis (2007), o Có-

digo de Ética de 1986 expressa um compromisso ético-político

de construção de uma prática articulada àqueles que partici-

pam da sociedade por intermédico do seu trabalho, propugnan-

do eticamente o compromisso com a classe trabalhadora e,

neste sentido, rompendo o mito da:

(A) fatalidade histórica.
(B) luta de classes.

(C) neutralidade profissional.

(D) lógica positivista.
(E) alienação social.
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4) De acordo com a Portaria Normativa n° ll73/MD, de 06 de se-

tembro de 2006, a Política de Assistência Social das For-

ças Armadas será implementada pela:

(A) Diretoria de Assistência Social das Forças Armadas.

(B) Diretoria de Assistência Social do Ministério da Defesa.

(C) Secretaria de Organização Institucional (SEORI) do Mi-

nistério da Defesa.

(D) Secretaria de Assistência Social das Forças Armadas e da

Polícia Militar.

(E) Secretaria de Assistência Social do Ministério da Defe-

sa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

5) De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional

do/ a Assistente Social (1993), no que se refere aos direitos

e às responsabilidades gerais do/ a assistente social, o que

constitui direito do/ a Assistente Social?

(A) Pronunciamento em matéria de qualquer especialidade, so-

bretudo quando se tratar de assuntos de interesse das

instituições empregadoras.

(B) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos ar-

quivos e documentação, garantindo o sigilo profissional.

(C) Desempenho de suas atividades profissionais, com efi-

ciência e responsabilidade, observando a legislação em

vigor.

(D) Utilização do seu número de registro no Conselho Regio-

nal no exercício da Profissão.

(E) Acatamento de determinação institucional que fira os

princípios e diretrizes do Código.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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6) Em relação à pesquisa participante, Maria Ozanira da Silva e

Silva, no artigo "Reconstruindo um processo participativo na

produção do conhecimento: uma concepção e uma prática", do

livro Pesquisa participante: a partilha do saber (2006), é

INCORRETO afirmar que:

(A) a relação de reciprocidade entre sujeito e objeto e a

relação dialética entre realidade e totalidade são atri-

butos básicos dessa modalidade de pesquisa.

(B) a distância entre pesquisador e informante se não elimi-

nada é encurtada e o produto do conhecimento é mais am-

plo, mais profundo, mais capaz de superar o imediato da-

do pela aparência do fenômeno em consideração.

(C) a realidade é tomada como objeto de investigação, mas

numa perspectiva crítica, capaz de desenvolver um movi-

mento que busque compreender essa realidade enquanto to-

talidade e produto de múltiplas determinações.

(D) o conhecimento da realidade só se dá no estabelecimento

de uma relação entre pesquisador, técnicos, grupos, em

que já não se pode mais falar na separação produzida pe-

la dicotomia entre sujeito e objeto da investigação e

entre teoria e prática.

(E) o pesquisador e os demais envolvidos com a realidade

passam a construir um sujeito, uma unidade em ação, que

busca desvendar aspecto ou aspectos da realidade, apro-

priando-se criticamente desta.

7) De acordo com o livro Avaliação de projetos sociais (2004),

em relação aos conceitos de eficiência, eficácia e efetivi-

dade, é correto afirmar que:

(A) a eficácia é o grau em que se alcançam os objetivos e

metas do projeto na população beneficiária, em um deter-

minado período de tempo, dependendo dos custos implica-

dos.

(B) a eficiência é a medida do impacto ou o grau de alcance

dos objetivos.
(C) a efetividade constitui a relação entre os resultados e

o objetivo.

(D) a eficácia é utilizada predominantemente na análise fi-

nanceira e está associada à noção de ótimo.

(E) a efetividade deve ser determinada em cada nível do pro-

jeto, medindo-se o grau de racionalidade na alocação de

recursos.
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8) Segundo o Art.121 da Lei 8.069/ 1990, a internação constitui

medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar

de pessoa em desenvolvimento. Assinale a opção correta em

relação à internação.

(A) Não será permitida a realização de atividade externa,

mesmo que tenha indicação da equipe técnica da entidade,

pois trata-se de determinação judicial.

(B) A medida comporta prazo determinado, devendo sua manu-

tenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no

máximo a cada um ano.
(C) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação exce-

derá a cinco anos.

(D) A liberação será compulsória aos vinte e quatro anos de

idade.

(E) Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de

autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

9) Segundo o Art. n° 124 da lei 8.069/ 1990, assinale a opção que

apresenta um dos direitos do adolescente privado de liber-

dade.

(A) Peticionar, através de advogado, a qualquer autoridade.

(B) Ser informado de sua situação processual, autorizado

pela autoridade competente.

(C) Receber visitas, ao menos mensalmente.

(D) Ter acesso aos meios de comunicação social .

(E) Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, de-

terminada pela entidade assistencial.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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10) De acordo com os autores Cohen e Franco (2004), no livro

Avaliação de projetos sociais, em relação à avaliação é

correto afirmar que:

(A) ela pode ser considerada um acompanhamento, visto que é

uma atividade gerencial interna que se realiza durante o

período de execução e operação do projeto.

(B) ela, ao ser enfatizada como um processo, corresponde a

um fato alheio e separado do projeto em questão, não

caracterizando uma dimensão do mesmo.
(C) ela deve ser concebida como uma atividade isolada ou au-

tossuficiente, inviabilizando uma retroalimentação que

permite a escolha de um determinado projeto de acordo

com a sua eficácia e eficiência.

(D) ela é uma atividade que tem como objetivo maximizar a

eficácia dos programas na obtenção de seus fins e a efi-

ciência na alocação de recursos para a consecução dos

mesmos.

(E) ela pode ser utilizada para analisar os objetivos dos

projetos, porém a mesma limita a possibilidade de reti-

ficar ações e reorientá-las em direção a um fim postu-

lado.

11) De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional

do/ a Assistente Social (1993), as infrações ao referido cá-

digo acarretarão na aplicação da seguinte penalidade:

(A) cassação do exercício profissional.

(B) suspensão do registro profissional.

(C) multa.
(D) prisão.

(E) prestação de serviço voluntário.

12) De acordo com o Chizzoti (2000), no livro Pesquisa em ciên-

cias humanas e sociais, assinale a opção que apresenta na

sequência correta as fases da pesquisa qualitativa.

(A) Organização da pesquisa, execução da pesquisa e redação

do texto.
(B) Organização da pesquisa, definição da pesquisa e estra-

tégia de ação.

(C) Determinação da pesquisa, definição da pesquisa e es-

tratégia de ação.
(D) Determinação da pesquisa, definição da pesquisa e reda-

ção do texto.
(E) Organização da pesquisa, definição da pesquisa e reda-

ção do texto.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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13) De acordo com o Art.25 do Código de Ética Profissional do/ a

Assistente Social (1993), a pena de suspensão acarreta ao/ à

Assistente Social a interdição do exercício profissional em

todo o território nacional, pelo prazo de:

(A) 15 (quinze) dias a 5 (cinco) anos.

(B) 60 (sessenta) dias a 3 (três) anos.
(C) 20 (vinte) dias a 2 (dois) anos.

(D) 5 (cinco) anos.
(E) 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos.

14) Segundo o artigo "O parecer social - um instrumento de

viabilização de direitos", .de Moreira e Alvarenga, presente

na obra O estudo social em perícias, laudos e pareceres

técnicos: contribuição ao debate no judiciário, no peniten-

ciário e -na previdência social (2008) , em relação ao pare-

cer social, é correto afirmar que:

(A) seu encaminhamento deverá ser remetido aos setores soli-

citantes, sempre acompanhado do estudo socioeconômico

realizado, permanecendo posteriormente, em arquivo pró-

prio, no prontuário do assistente social.

(B) o levantamento de seus elementos constitutivos, feito

por meio da coleta de dados, deve levar em consideração

as representações, a cultura e os significados presentes

no contexto social do usuário, visando a comprovação das

informações.
(C) o seu conteúdo deve basear-se nas situações previstas,

havendo uma coerência entre os elementos constitutivos

trabalhados/aspectos relevantes e a conclusão, devendo

ser expresso de maneira clara e objetiva.

(D) sua elaboração deve ter como base a observação e a

emissão de um laudo social, de modo a definir a conces-

são de um determinado benefício social.

(E) o núcleo familiar, a satisfação das necessidades bási-

cas, a posição do usuário no grupo familiar a partir da

interdependência do vínculo econômico-social, e a inser-

ção no mercado de trabalho são elementos irrelevantes na

elaboração do documento.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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15) De acordo com o Art. 1° da Portaria Normativa n° 893/MD, de

27 de junho de 2007, o Conselho Consultivo de Assistência

Social das Forças Armadas (CCASRA) tem como uma de suas

atribuições:

(A) assessorar o Ministro de Estado da Defesa na formulação

de programas e políticas específicas voltadas para o de-

senvolvimento das atividades de assistência social no

âmbito das Forças Armadas e da Polícia Federal.

(B) prestar suporte administrativo para o funcionamento do

Ministério da Defesa.

(C) assessorar o Ministro de Assistência Social na coordena-

ção das ações necessárias à implementação de projetos e

metas que assegurem o bem-estar social do pessoal das

Forças Armadas.

(D) apreciar os assuntos de assistência social que lhe forem

submetidos pelo Ministro de Assistência Social.

(E) apreciar os assuntos técnicos que lhe forem submetidos

pelo Ministro de Estado da Defesa.

16) Com base na Lei 11.340/ 2006, Art. 11, que dispõe sobre o

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e

familiar, a autoridade policial deverá, entre outras provi-

dências:

(I) - garantir proteção policial, quando necessário, comu-

nicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder

Judiciário;

(II) - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e

ao Instituto Médico Legal;

(III)- ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e

tomar a representação a termo, se apresentada;

(IV) - informar à ofendida os direitos a ela conferidos

nesta lei e os serviços disponíveis;

(V) - ouvir o agressor e as testemunhas.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(B) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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17) De acordo com o autor Severino, no texto "Subsídios para uma

reflexão sobre os novos caminhos da interdisciplinariedade",

constante na obra Serviço social e interdisciplinariedade:

dos fundamentos filosóficos à pratica interdisciplinar no

ensino, pesquisa e extensão (2008), no que concerne às prá-

ticas de intervenção social, é correto afirmar que:

(A) o trabalho prático, visando tornar as condições concre-

tas de existência dos homens mais adequadas, é construí-

do pela experiência aliada ao ativismo espontaneísta,

levando-se em conta a complementariedade de todos os

elementos envolvidos.

(B) toda ação social necessita da contribuição múltipla dos

subsídios fornecidos por uma única área das Ciências Hu-

manas.
(C) o trabalho prático está fundamentado numa concepção ar-

ticulada, construída mediante a contribuição exclusiva

de conhecimentos empíricos.

(D) toda ação social, atravessada pela análise científica e

pela reflexão filosófica, é uma práxis e, portanto, in-

tegra as exigências de eficácia do agir tanto quanto

aquelas da elucidação do pensar.

(E) a intervenção práxica pressupõe a colaboração de espe-

cialistas de várias áreas das Ciências Humanas, focando-

se na fundamentação unidimensional e na intervenção

técnico-profissional.

18) Segundo o Art. 21 da Lei 11.343/ 2006, constituem atividades

de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e

respectivos familiares, para efeito da referida Lei, aquelas

direcionadas para sua integração ou reintegração em:

(A) trabalhos voluntários .

(B) serviços públicos.

(C) políticas públicas.

(D) redes sociais.

(E) vida comunitária.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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19) De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional

do/ a Assistente Social (1993), das relações com os/as usuá-

rios/as, o que é vedado ao/ à Assistente Social?

(A) Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas so-

bre situações ou estudos de que tome conhecimento.

(B) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação assis-

tente social-usuário/a, para obter vantagens pessoais ou

para terceiros.
(C) Assumir responsabilidades por atividade para as quais

não esteja capacitado/ a pessoal e tecnicamente.

(D) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função
que estejam sendo exercidos por colega.

(E) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, or-

ganizações ou empresas para simulação do exercício efe-

tivo do Serviço Social.

20) Com base no artigo "Considerações sobre o Código de Ética
dos assistentes sociais", de Barroco, presente no livro Ser-

vigo Social e Ética: convite a uma nova práxis (2007) , o

primeiro Código de Ética dos Assistentes Sociais foi apro-

vado em 1947, tendo sofrido duas alterações, uma em 1965 e

outra em 1975, as quais foram parciais, permanecendo a base

filosófica do:

(A) humanismo cristão.
(B) funcionalismo.

(C) marxismo.

(D) voluntariado.

(E) humanismo tradicional .

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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21) Em relação aos tipos de objetivos, de acordo com a obra

Avaliação de projetos sociais, dos autores Cohen e Franco

(2004), assinale a opção que completa corretamente as lacu-

nas do trecho abaixo.

"Os objetivos , dado o seu próprio caráter,

costumam ser vagos, e, por isso, de difícil execução e ava-

liação. Precisam ser traduzidos em outros de maior concre-

ção, chamados objetivos , que podem ser opera-

cionalizados com menor dificuldade e que são também mais

facilmente avaliáveis".

(A) múltiplos / específicos

(B) gerais / específicos

(C) complementares / competitivos

(D) gerais / complementares
(E) gerais / imediatos

22) De acordo com a obra Avaliação de projetos sociais, dos

autores Cohen e Franco (2004), coloque V (Verdadeiro) ou

F (Falso) nas afirmativas abaixo em relação a projetos na

lógica do planejamento e assinale, em seguida, a opção que

apresenta a sequência correta.

( ) Plano é a soma de programas que procuram objetivos co-

muns, ordena os objetivos gerais e os desagrega em obje-

tivos específicos.

( ) As políticas setoriais enfrentam, ao mesmo tempo e com

igual intensidade, todas as áreas problemáticas dentro

da capacidade de ação de qualquer governo.

( ) Programa é a unidade mais operativa dentro do processo

de planejamento e constitui o elo final de tal processo.

( ) O período de implementação dos projetos normalmente os-

cila entre um e três anos, mas pode ter uma duração mui-

to maior quando são parte de um programa.

( ) Um programa é um conjunto de projetos que perseguem os

mesmos objetivos.

(A) (F) (V) (F) (F) (V)
(B) (V) (F) (F) (V) (V)
(C) (V) (F) (F) (F) (V)

(D) (V) (F) (V) (V) (F)

(E) (V) (F) (V) (F) (F)

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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23) Segundo Guerra (2007) , na obra A Instrumentalidade do Ser-

vigo Social, as metodologias e o instrumental técnico-

político, enquanto elementos fundamentalmente necessários à

objetivação das ações profissionais, compõem:

0% ) a questão social.
(B) o projeto profissional.

(C) a prática do assistente social.

(D) a instrumentalidade do Serviço Social.

(E) a direção social da intervenção.

24) De acordo com a Lei 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto

do Idoso, discriminar pessoa idosa, impedindo ou

dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de

transporte, ao direito de contratar ou por, qualquer outro

meio ou instrumento necessário, ao exercício da cidadania,

por motivo de idade, é crime sujeito a pena de:

(A) advertência e multa.

(B) reclusão de seis meses a um ano e multa.

(C) reclusão de um ano a dois anos e multa.

(D) reclusão de três meses a seis meses e multa.

(E) pena de prestação de serviços à comunidade e multa.

25) De acordo com Chizzoti (2000), no livro Pesquisa em ciências

humanas e sociais, qual é a modalidade de pesquisa em que

todas as pessoas que participam são reconhecidas como sujei-

tos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas

para intervir no problema que identificam?

CA) Qualitativa.
(B) Experimental .

(C) Aplicada.

0] ) Descritiva.

OE) Analítica.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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26) Em relação ao artigo "Interdisciplinariedade em questão: a-

nálise de uma política de saúde voltada à mulher" presente

no livro Serviço Social e interdisciplinariedade: dos fun-

damentos filosóficos à prática interdisciplinar no ensino,

pesquisa e extensão (2008), é correto afirmar que a inter-

disciplinariedade:

(A) é o nível mais alto das relações iniciadas nos níveis de

multi e pluridisciplinariedade.

(B) é uma atitude de justaposição de conteúdos de discipli-

nas heterogêneas ou a integração de conteúdos numa dis-

ciplina, alcançando a integração de métodos, teorias e
conhecimentos.

(C) consiste num trabalho em comum, sem que seja priorizada

a interação das disciplinas científicas, de seus concei-

tos, de suas diretrizes, de sua metodologia e de seus
procedimentos.

(D) consiste em uma relação de reciprocidade, de mutuali-

dade, um regime de co-propriedade, possibilitando o diá-

logo, onde as diversas disciplinas levam a uma interação

e a uma intersubjetividade.

(E) constitui uma das etapas para a interação e para a plu-

ridisciplinariedade.

27) De acordo com a Portaria Normativa n° 1173/MD, de 06 de

Setembro de 2006, entende-se por pessoal das Forças Armadas:

(A) os militares ativos e inativos e seus dependentes.

(B) os militares e servidores ativos e seus dependentes.

(C) os militares ativos e inativos, seus dependentes e pen-

sionistas.
(D) os militares e servidores ativos e inativos, seus depen-

dentes e pensionistas.

(E) os militares e servidores inativos, seus dependentes e

pensionistas.

28) Segundo Iamamoto (2007) , no livro Renovação e conservado-

rismo no serviço social, o Serviço Social, diferenciado da

caridade tradicional, propõe um tipo de ação entre a família

trabalhadora, numa linha não apenas curativa, mas preventiva

dos problemas sociais. Como é denominada esta ação?

04) Doutrinária.

03) Educativa.

(C) Moralizadora.
(D) Social .
(E) Humanista.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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29) Segundo Barroco (2007), no livro Ética e Servigo Social:

fundamentos ontológicos, as mediações determinantes na con-

figuração da moralidade dos agentes, que influenciam sua

ética profissional são:

(A) a cultural e a moral.

(B) a ética e a práxis.

(C) a cultural e a ética.

(D) a moral e a práxis.

(E) a moral e a ética.

30) Segundo o Art. 5° da Lei 8.742/ 1993 que dispõe sobre a orga-

nização da Assistência Social e dá outras providências, a

organização da Assistência Social tem como base a seguinte

diretriz, dentre outras:

(A) supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre

as exigências de rentabilidade econômica.

(B) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e

projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos

pelo poder público e dos critérios para sua concessão.

(C) o amparo às crianças e adolescentes carentes.

(D) primazia da responsabilidade do Estado na condução da

política de Assistência Social em cada esfera de gover-

no.

(E) a promoção da integridade ao mercado de trabalho.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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31) Segundo Faleiros (2006) , no livro Estratégias em Serviço

Social, em relação à proposta de construção do objeto do

Serviço Social, é correto afirmar que:

(A) os objetos de intervenção do Serviço Social não se defi-

nem nas relações de forças.

(B) o objeto do Serviço Social encontra-se numa perspectiva

da patologia social, do desvio, da doença, da anormali-

dade, da culpabilização da vítima.

(C) a construção do objeto do Serviço Social se faz fora do

contexto institucional.

(D) o objeto de intervenção do Serviço Social refere-se ao

processo de ajustamento das necessidades e dos problemas

de indivíduos e grupos quanto aos recursos (públicos ou

privados) viabilizados pelas instituições sociais, faci-

litando o uso de recursos e o acesso a determinados di-

reitos institucionalizados, realizados através de servi-

ços.
(E) o objeto profissional se constrói ao mesmo tempo, nas

relações sociais, independentes dos atores e na visão e

articulação desses atores em diferentes conjunturas e

campos de intervenção.

32) Segundo a Lei 8.662/ 1993, que dispõe sobre a profissão de

Assistente Social e dá outras providências, em seu Art. 8°
,

compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na

qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício

das seguintes atribuições, EXCETO:

(A) orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender

o exercício da profissão de Assistente Social, em con-

junto com o CRESS.

(B) aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes

Sociais juntamente com os CRESS, no fórum máximo de de-

liberação do conjunto CFESS\ CRESS.

(C) aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profis-

sional.

(D) funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional.

(E) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais
habilitados.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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33) De acordo com o Art.4° da Lei 8.662/ 1993, que dispõe sobre a

profissão de Assistente Social e dá outras providências,

constitui competência do Assistente Social:

(A) encaminhar providências e prestar orientação social a

indivíduos, grupos e à empresa.

(B) planejamento, organização e administração de Serviços

Sociais e de Unidade de Saúde.

(C) treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiá-

rios de Serviço Social.

(D) dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de es-

tudos e de pesquisa em Serviço Social.

(E) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços

Sociais.

34) Com base no livro Relações sociais e serviço social no

Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica

(2007), qual foi a primeira grande instituição nacional de

assistência social?

(A) A Fundação Leão XIII.

(B) O Serviço Social da Indústria.

(C) A Legião Brasileira de Assistência.

(D) O Conselho Nacional de Serviço Social.

(E) O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

35) Segundo Iamamoto (2007) , no livro Renovação e conservadoris-

mo no serviço social, o Serviço Social se institucionaliza

como profissão na sociedade brasileira, como um dos recur-

sos mobilizados pelo Estado, pelo capital, com o apoio deci-

sivo da Igreja, informado pela sua doutrina social, para

atuar perante:

(A) os excluídos.

(B) a pobreza.

(C) a desigualdade social.

(D) o proletariado.

(E) a questão social.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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36) De acordo com o livro A Instrumentalidade do Serviço Social

(2007), quais são as determinações fundamentais da sociedade

capitalista madura que se instalam nos modos de ser e pensar

do capitalismo?

(A) Tecnicismo e contradição.

(B) Fetichismo e racionalismo.

(C) Racionalismo e empirismo.

(D) Fetichismo e contradição.

(E) Tecnicismo e cientificismo.

37) De acordo com o § 1° do Art.10 da Lei 10.741/2003, que dis-

põe sobre o Estatuto do Idoso, assinale a opção que apresen-

ta um aspecto do direito à liberdade.

(A) Preferência na formulação e na execução de políticas so-

ciais públicas específicas.
(B) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas

relacionadas com a proteção ao idoso.

(C) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação

de informações de caráter educativo sobre os aspectos

biopsicossociais de envelhecimento.

(D) Prática de esportes e de diversões.

(E) Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de

assistência social locais.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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38) Chizzoti (2000) , no livro Pesquisa em ciências humanas e so-

ciais, cita que a pesquisa qualitativa possui alguns aspec-

tos característicos. Em relação à delimitação e à formulação

do problema em uma pesquisa qualitativa é correto afirmar
que:

(A) a delimitação do problema resulta de uma afirmação pré-

via e individual formulada pelo pesquisador e para o

qual recolhem-se dados comprobatórios.

(B) um problema de pesquisa é reduzido a algumas variáveis

que serão avaliadas por um modelo teórico preconcebido.

(C) a identificação do problema e sua delimitação pressupõem

uma imersão do pesquisador na vida e no contexto, no

passado e nas circunstâncias presentes que condicionam o

problema.

(D) o problema é originado no distanciamento imposto a si

mesmo pelo pesquisador para que este extraia as leis
constantes que explicam tal problema, podendo ser com-

provada a frequência e a regularidade destas leis pela

observação direta e pela verificação experimental.

(E) a delimitação do problema contribui para a partilha prá-

tica nas experiências e percepções que os pesquisadores
possuem do mesmo, porém ela restringe a descoberta de

fenômenos além de suas aparências imediatas.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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39) Em relação à elaboração de documentos técnicos, baseando-se

no texto de Fávero, presente no livro O Estudo social em

perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao

debate no judiciário, no penitenciário e na previdência

social (2008), analise as afirmativas abaixo.

I - O relatório social tem por finalidade conhecer, com

profundidade e de forma crítica, uma determinada si-

tuação ou expressão da questão social.

II - O laudo social é constituído por uma introdução que in-

dica a demanda judicial e os objetivos, uma identifica-

ção breve dos sujeitos envolvidos, a metodologia para

construí-lo, um relato analítico da construção históri-

ca da questão estudada e do estado social atual da mes-

ma, e uma conclusão.
III- O estudo social diz respeito a esclarecimentos e análi-

ses, com base em conhecimento específico do Serviço So-

cial, a uma questão ou questões relacionadas a decisões

a serem tomadas.
IV - A perícia, quando solicitada a um profissional de Ser-

viço Social, é chamada de perícia social, a qual é rea-

lizada por meio do estudo social e implica na elabora-

ção de um laudo e na emissão de um parecer.

V - O parecer social trata de exposição e manifestação

sucinta, enfocando objetivamente a questão ou a situa-

ção social analisada e possuindo uma finalização de

caráter conclusivo ou indicativo.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(B) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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40) Com base no artigo "O debate contemporâneo do Serviço Social

e a ética profissional", de lamamoto, presente no livro Ser-

viço Social e Ética: convite a uma nova práxis (2007) , o
movimento de reconceituação representou a primeira aproxima-

ção do Serviço Social a uma tradição cultural estranha ao

seu desenvolvimento. Que tradição era essa?

(A) Revolucionária.

CB) Marxista.
(C) Conservadora.

GD) Eclética.

(E) Renovadora.

41) De acordo com a Portaria Normativa n° 1173/MD de 06 de

setembro de 2006, a Política de Assistência Social das

Forças Armadas tem a finalidade de orientar as atividades de

assistência social no âmbito:

(A) do Ministério da Defesa.

(B) das Forças Armadas.

(C) do Governo Federal.

(D) da Polícia Federal.

(E) das missões especiais.

42) Com base no Código de Ética Profissional do/ a Assitente So-

cial (1993), analise os Princípios Fundamentais abaixo.

I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e

das demandas políticas a ela inerentes - autonomia,

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.

II - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do

arbítrio e do autoritarismo.
III- Defesa do aprofundamento da cidadania enquanto sociali-

zação da participação política e da riqueza socialmente

produzida.

IV - Ampliação e consolidação da democracia, considerada ta-

refa primordial de toda sociedade, com vistas à garan-

tia dos direitos civis sociais e políticos das classes

trabalhadoras.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas o Princípio III é verdadeiro.

(B) Apenas os Princípios I e IV são verdadeiros.

(C) Apenas os Princípios II e III são verdadeiros.

(D) Apenas o Princípio I é verdadeiro.

(E) Apenas os Princípios I e II são verdadeiros.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL

19/ 22



43) Segundo Iamamoto (2007) , no livro O serviço social na con-

temporaneidade: trabalho e formação profissional, o Serviço

Social, no momento em que repensava e revia a sua prática,

tinha como preocupação central assegurar sua contemporanei-

dade, sendo levado a enfrentar, juntamente com a sociedade,

questões referentes

(A) à democracia, à cidadania e aos direitos sociais.

(B) à teoria, ao método e à prática.

(C) à teoria, ao método e à história.

(D) à cidadania, aos direitos sociais e à questão social.

(E) à democracia, aos direitos sociais e à exclusão social.

44) De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional

do/ a Assistente Social (1993), no que se refere às relações

com assistentes sociais e outros/as profissionais, o que

constitui dever do/ a assistente social?

(A) Denunciar ao conselho regional as intituições públicas

ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam

dignas.

(B) Proibir crítica pública à colega e outros/as profissio-

nais.

(C) Ser solidário/a com outros/as profissionais, sem denun-

ciar atos que contrariem os postulados éticos contidos

no Código.

(D) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à

continuidade do trabalho.

(E) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional

multidisciplinar.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12

Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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45) A Lei 11.343\2006, no Art. 22, institui as atividades de

atenção e as de reinserção social do usuário, do dependente

de drogas e dos seus respectivos familiares. Assinale a

opção que apresenta um dos princípios e diretrizes constan-

tes nesse artigo.

(A) Reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de

interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua

relação com a comunidade à qual pertence.

(B) Adoção de estratégias preventivas diferenciadas e ade-

quadas às especificidades socioculturais das diversas

populações, bem como das diferentes drogas utilizadas.

(C) Tratamento especial dirigido às parcelas mais vulnerá-

veis da população, levando em consideração as suas nece-

cessidades específicas.

(D) Investimento em alternativas esportivas, culturais, ar-

tísticas, profissionais, entre outras, como forma de in-

clusão social e de melhoria da qualidade de vida.

(E) Definição de projeto terapêutico individualizado, orien-

tado para a inclusão social e para a redução de riscos

e de danos sociais e à saúde.

46) Segundo o Art. 31 da Lei 8.742/ 1993 que dispõe sobre a orga-

nização da Assistência Social e dá outras providências, a

quem cabe zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabele-

cidos nesta lei?

(A) Ao Conselho Nacional de Assistência Social.

(B) Aos Conselhos Estaduais de Assistência Social.

(C) Aos Conselhos Municipais de Assistência Social.

(D) Ao Ministério Público.

(E) Ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.

47) Segundo Aguiar (1995) , no livro Serviço Social e Filosofia:

das origens à Araxá , o "processo que consiste na mobili-

zação, articulação e orientação dos esforços dos indivíduos

e grupos de uma comunidade para dotá-la dos recursos indis-

pensáveis ao bem-estar e progresso de seus próprios membros,

mediante ação cooperadora", é denominado

(A) Serviço Social de Comunidade.

(B) Serviço Social de Desenvolvimento de Comunidade.

(C) Desenvolvimento e Organização de Comunidade.

(D) Organização de Comunidade.

(E) Desenvolvimento de Comunidade.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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48) De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional

do/ a Assistente Social (1993), no que se refere às relações

com as instituições empregadoras e outras, o que é dever

do/ a Assistente Social?

(A) Participar de programas de socorro à população em situa-

ção de calamidade pública, no atendimento e defesa de

seus interesses e necessidades.

(B) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no

exercício da Profissão.
(C) Contribuir para a viabilização da participação efetiva

da população usuária nas decisões institucionais.

(D) Programar, administrar, executar e repassar os serviços

sociais assegurados institucionalmente.
(E) Esclarecer aos/ às usuários/as, ao iniciar o trabalho,

sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação pro-

fissional.

49) Segundo Iamamoto (2007), no livro o serviço social na con-

temporaneidade: trabalho e formação profissional, o que é

"apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades

da sociedade capitalista madura"?

(A) Pobreza.

(B) Questão social.

(C) Exclusão social.

(D) Vulnerabilidade social.

(E) Miséria.

50) Segundo o Art. 201 da Constituição Federal (1988), a previ-

dência social será organizada sob forma de regime geral, de

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial,

e NÃO atenderá, nos termos da lei:

(A) a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e

idade avançada.

(B) a proteção à maternidade, especialmente à gestante.

(C) a proteção ao trabalhador em situação de desemprego in-

voluntário.

(D) o salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes

dos segurados de baixa renda.

(E) a promoção da integração ao mercado de trabalho.

Prova : Verde Concurso : CP-T/ 12
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