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1) Na obra "Família. Redes, Laços e Políticas Públicas" (2008) ,

os autores abordam a questão do Índice de Desenvolvimento da

Família (IDF). De acordo com as reflexões dos autores sobre

o tema, é possível afirmar que:

(A) a escolha final de indicadores que deverão compor o ín-

dice sintético e de pesos que deverão ser utilizados é

uma questão técnica e estatística.

(B) no caso do IDF, como a agregação temática é feita por

último, temos que suas vantagens diferem daquelas rela-

cionadas ao IDH.

(C) expandir o número de indicadores que compõem o índice

sintético é tarefa muito mais fácil do que determinar

como tais indicadores não devem ser ponderados.

(D) a falta de agregabilidade do IDH deve-se à linearidade
existente na construção desse índice, mais especifica-

mente, de forma logarítima.

(E) a vulnerabilidade de uma família representa o volume

adicional de recursos que ela requer para satisfazer
suas necessidades básicas.

2) De acordo com a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, a

promoção de ações eficazes que propiciem a inserção de

pessoas portadoras de deficiência, nos setores públicos e

privados, é uma medida da área de

(A) educação .

(B) saúde.

(C) formação profissional e do trabalho.

(D) recursos humanos.

(E) edificações.
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3) Segundo o livro "Serviço Social e Interdisciplinaridade: dos

Fundamentos Filosóficos à Prática Interdisciplinar no Ensi-

no, Pesquisa e Extensão" (1995), analise as afirmativas
abaixo.

I - A interdisciplinaridade exige que cada especialista ul-

trapasse os seus próprios limites, abrindo-se às con-

tribuições de outras disciplinas.

II - A multi e a pluridisciplinaridade constituem etapas pa-

ra a interação e para a interdisciplinaridade.

III- A interdisciplinaridade defende um saber genérico, en-

ciclopédico, eclético ou sincrético.

IV - A interdisciplinaridade busca a substituição das espe-

cialidades por generalidades, com um saber geral, sem

especificações e delimitações.

V - Por multi e pluridisciplinaridade entende-se uma atitu-

de de justaposição de conteúdo de disciplinas heterogê-

neas ou a integração de conteúdos numa disciplina, al-

cançando a integração de métodos, teorias ou conheci-

mentos.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa V é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

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

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

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

4) Marilda Iamamoto, em sua obra "Renovação e Conservadorismo

no Serviço Social"(2OO7), declara que o processo de insti-

tucionalização da profissão, reconhecida na divisão social

do trabalho, encontra-se vinculado:

(A) ao projeto de desenvolvimento nacionalista dos anos 60.

(B) à redemocratização pós-30.

(C) ao Movimento da Reação Católica.

(D) à criação das grandes instituições assistenciais, esta-

tais, paraestatais ou autárquicas, especialmente na dé-

cada de 40.

(E) ao Movimento de Reconceituação.
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5) De acordo com o livro "O Estudo Social em Perícias, Laudos e

Pareceres Técnicos - Contribuição ao Debate no Judiciário,

Penitenciário e na Previdência Social" (2008), assinale a
opção que completa corretamente as lacunas da sentença

abaixo.

"O é o sujeito "sábio", "hábil", "especialista em

determinado assunto". A é traduzida como "vistoria

ou exame de caráter técnico e especializado".

O , por sua vez, registra por escrito, e de maneira

fundamentada, os estudos e conclusões da perícia".

(A) técnico/ investigação/ relatório

(B) pesquisador/ perícia / parecer

(C) perito/ perícia / laudo

(D) pesquisador/ entrevista / laudo

(E) profissional/ pesquisa / estudo social
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6) Correlacione as relações profissionais aos seus respectivos

deveres, conforme o Código de Ética Profissional (1993), e

assinale a opção que apresenta a sequência correta.

DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS

I - Das relações com os usuários

II - Das relações com as instituições empregadoras e outras
III- Das relações com assistentes sociais e outros profis-

sionais

DEVERES

( ) empregar com transparência as verbas sob a sua respon-

sabilidade, de acordo com os interesses e necessidades
coletivas dos usuários.

( ) incentivar sempre que possível, a prática profissional

interdisciplinar.

( ) democratizar as informações e o acesso aos programas

disponíveis no espaço institucional, como um dos meca-

nismos indispensáveis à participação dos usuários.

( ) repassar ao seu substituto as informações necessárias à

continuidade do trabalho.

( ) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos

usuários, através dos programas e políticas sociais.

(A) (III) (II) (II) (I) (III)

(B) (I)(II)(II)(I)(III)

(C) (II) (III) (I) (III) (II)

(D) (II) (III) (I) (II) (III)

(E) (I)(II)(I)(III)(II)

7) De acordo com Antonio Joaquim Severino, no livro "Serviço
Social e Interdisciplinaridade: dos Fundamentos Filosóficos

à Prática Interdisciplinar no Ensino, Pesquisa e Extensão"
(1995), assinale a opção que completa corretamente as lacu-

nas da sentença abaixo,

"A atitude interdisciplinar exige ainda a superação da pre-

conceituosa afirmação de incompatibilidade entre e

(A) a teoria / a prática

(B) o positivismo / o marxismo

(C) a ideologia / a ciência

(D) a ciência fa filosofia

(E) a especialização / o generalismo
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8) Com base no livro "Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais"
(2000), assinale a opção que corresponde às fases da pesqui-

sa experimental.

(A) Determinação do problema; organização da pesquisa; exe-

cução da pesquisa de campo; e redação do texto.

(B) Seleção do assunto; coleta de dados; análise de resul-

tados; e redação do texto.

(C) Revisão de literatura; formulação de hipóteses; coleta

de dados; e análise dos resultados.

(D) Descrição do objeto; definição da população da pesquisa;

coleta de dados; e redação do texto.

(E) Revisão da literatura; definição do problema; formulação

de hipóteses; e execução da pesquisa de campo.

9) O "respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu

direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à

convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer

comprovação vexatória de necessidade", é um princípio da Lei
n°

(A) 8.069 de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

(B) 11.340 de 2006 - Lei Maria da Penha.

(C) 11.343 - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas.

(D) 8.742 de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social.

(E) 10.741 de 2003 - Estatuto do Idoso.

10) Marilda Iamamoto tece reflexões sobre à legado da reconcei-

tuação em seu livro O Serviço Soáial na Contemporaneidade
(2007). De acordo com a autora, esse relevante movimento
significou um marco decisivo no desencadeamento do processo

de revisão crítica do Serviço Social, sendo possível afirmar

que o movimento de reconceituação:

(A) apresentou, como um de seus eixos de preocupações cen-

trais, a criação de um projeto profissional que se opu-

nha ao modernismo.

(B) consistiu, em razão de sua natureza, num movimento uni-

tário e homogêneo.

(C) foi considerado, desde o seu nascedouro, um movimento

conservador.

(D) implicou um questionamento global da profissão.

(E) foi, na sua especificidade, um fenômeno tipicamente bra-

sileiro.
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11) A crítica que Maria Lúcia Silva Barroco faz, no livro Ética
e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos (2007), em relação

ao Código de Ética de 1986, é que este código

(A) consegue superar a visão presente no marxismo tradicio-

nal.

(B) reflete uma vontade coletiva, onde os valores são tidos

como universais.

(C) vincula o compromisso profissional com a classe traba-

lhadora estabelecendo a mediação dos valores próprios à

ética.

(D) não supera a concepção universal abstrata dada aos con-

ceitos de pessoa humana e bem comum.

(E) está aquém dos avanços teórico-metodológicos e políticos

efetuados na década de 80.
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12) De acordo com Antonio Chizzotti, no livro "Pesquisa em Ciên-

cias Humanas e Sociais" (2000), a pesquisa qualitativa tem
alguns aspectos característicos. Analise as afirmativas

abaixo em relação a esse tipo de pesquisa.

I - O problema de pesquisa fica reduzido a uma hipótese
previamente aventada, ou a algumas variáveis que

serão avaliadas por um modelo teórico preconcebido.

II - O problema de pesquisa decorre, antes de tudo, de

um processo indutivo que se vai definindo e se delimi-

tando na exploração dos contextos ecológico e social,

onde se realiza a pesquisa; da observação reiterada

e partici-pante do objeto pesquisado, e dos contatos

duradouros com informantes que conhecem esse objeto e
emitem juízos sobre ele.

III- O pesquisador deve, preliminarmente, despojar-se de

preconceitos, predisposições para assumir uma atitude

aberta a todas as manifestações que observa, sem
adiantar explicações nem conduzir-se pelas aparências

imediatas, a fim de alcançar uma compreensão global

dos fenômenos.

IV - Os dados são coisas isoladas, acontecimentos fixos,

captados em um instante de observação.

V - Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que partici-

pam da pesquisa são reconhecidas como sujeitos que

elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas

para intervir nos problemas que identificam.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

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

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

(E) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.
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13) Assinale a opção INCORRETA em relação à História do Servi-

ço Social.

(A) Na década de 40, um fato novo marcou a vida do serviço

social brasileiro: o serviço social americano, cuja

presença foi marcante nas décadas seguintes.

(B) Após o Golpe de 1964 e até 1967, continuou a postura de

que era preciso reformas estruturais.

(C) A partir de 1968, o serviço social assumiu um caráter

assistencialista, apesar de todo rigor teórico e cientí-

fico.

(D) A partir da Abertura Democrática, tem-se novamente a

rearticulação do serviço social comprometido com as

lutas populares, por parte de um pequeno grupo de

profissionais.
(E) Na formação do assistente social brasileiro e na organi-

zação das Escolas de Serviço Social, foi preponderante a
atuação da Associação Brasileira de Ensino de Serviço
Social (ABESS).

14) De acordo com o Código de Ética Profissional (1993), coloque

V (Verdadeiro) ou F (Falso), e assinale a opção que apresen-

ta a sequência correta,

( ) Em trabalho multidisciplinar todas as informações dos
usuários poderão ser prestadas.

( ) A quebra do sigilo profissional não pode ocorrer, mesmo

se tratando de situações cuja gravidade possa, envolven-

do ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses

do usuário, de terceiros e da coletividade.

( ) É vedado ao assistente social manter o sigilo profissio-

nal.

( ) É vedado ao assistente social depor como testemunha so-

bre situação sigilosa do usuário de que tenha conheci-

mento no exercício profissional, mesmo quando autoriza-

do.

( ) É vedado ao assistente social recusar nomeação como

perito e/ou atuar em perícia, quando a situação não se
caracterizar como área de sua competência ou de sua

atribuição profissional.

(A) (F) (V) (F) (F) (V)

(B) (V) (F) (F) (V) (V)
(C) (V) (V) (F) (F) (F)
(D) (F) (V) (F) (V) (F)
(E) (F) (F) (F) (V) (F)
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15) O espírito do movimento católico, segundo Iamamoto e Carva-

lho, no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil:

Esboço de uma Interpretação Histórico-Metodológica (2007),

na década de 30, é baseado na trilogia integralista:

(A) Ação Social, Deus e Família.

(B) Deus, Pátria e Família.

(C) Sindicato, Família e Deus.

(D) Sindicato, Pátria e Deus .

(E) Família, Igreja e Estado.

16) De acordo com a Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de

1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é INCORRETO con-

siderar como um direito fundamental da criança e do adoles-

cente o direito à

(A) saúde.

(B) liberdade de expressão.

(C) convivência familiar e comunitária.
(D) cultura .

(E) proteção ao trabalho.

17) A Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a

profissão de assistente social e dá outras providencias, de-

fine em seu Artigo 8° que, na qualidade de órgão normativo
de grau superior, compete ao Conselho Federal de serviço

Social (CFESS) o exercício da seguinte atribuição, entre
outras:

(A) estabelecer os sistema de registro dos profissionais
habilitados.

(B) expedir carteiras profissionais de assistentes sociais.
(C) aplicar sanções previstas no Código de Ética.
(D) fixar as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes

sociais.

(E) elaborar o respectivo Regimento Interno.
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18) Segundo Antonio Chizzotti, no livro "Pesquisa em Ciências

Humanas e Sociais" (2000) , qual abordagem "parte do funda-

mento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a

subjetividade do sujeito"?

(A) Clínica.

(B) Qualitativa.

(C) Histórica.

(D) Experimental .

(E) Quantitativa.

19) No livro "Pesquisa Participante e o Saber da Partilha"

(2006) , no texto "O que é a pesquisa participante? ", segundo

Luis R. Gabarrón e Libertad Hernandez Landa, qual método de

pesquisa científica, em que a participação da coletividade

organizada - no processo de pesquisa - permite uma análise

objetiva e autêntica da realidade social em que o pesquisa-

dor é partícipe e aprendiz comprometido no processo?

(A) Pesquisa-ação.

(B) Investigação participativa.

(C) Pesquisa popular.

(D) Práxis participativa.

(E) Pesquisa participante.
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20) Ao fazer uma análise da trajetória histórica do serviço so-

cial no Brasil, lamamoto, no livro "Renovação e Conservado-

rismo no Serviço Social - Ensaios Críticos" (2007), aponta a
prevalência do comportamento conservador. A partir de que

época ocorreram as primeiras manifestações contra o status

quo e a prática institucional vigente?

(A) Na década de 80, em conjunto com as alterações sociais e

econômicas relacionadas à globalização.

(B) No final dos anos 60, período em que o movimento

político-militar de 1964 começou a refluir, o que pos-

sibilitou o desenvolvimento dos movimentos profissionais

organizados.

(C) No final dos anos 70, momento em que o Movimento de

Reconceituação atingiu seu ápice e impulsionou mudanças
significativas à profissão.

(D) Em meados dos anos 50, quando a conjuntura histórica foi

marcada pela expansão neoliberal e pelo aprofundamento

das desigualdades sociais.

(E) No final dos anos 50 e início da década de 60, coinci-

dindo com a radicalização política e com uma expressiva

mudança na correlação de forças com o golpe de 1964.

21) Segundo a Lei n° 9.720, de 30 de novembro de 1998, que dá

nova redação a dispositivos da Lei n° 8.742, de 07 de de-

zembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistên-

cia Social, "O benefício de prestação continuada será devi-

do, após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requi-

sitos legais e regulamentares exigidos para a sua conces-

são, inclusive apresentação da documentação necessária, de-

vendo o seu pagamento ser efetuado em até quantos dias após

cumpridas as exigências?

(A) 15

(B) 30

(C) 45

(D) 60

(E) 90
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22) De acordo com o livro "Pesquisa em Ciências Humanas e

Sociais" (2000) , assinale a opção que completa corretamente

as lacunas da sentença abaixo.

"A se propõe a uma ação deliberada visando

uma mudança no mundo real, comprometida com um campo

restrito, englobado em um mais geral e

submetendo-se a uma disciplina para alcançar os efeitos do

conhecimento".

(A) pesquisa-intervenção / plano

(B) análise de conteúdo / programa

(C) pesquisa-ação / projeto

(D) história de vida / estudo

(E) pesquisa-participante / planejamento

23) Segundo o livro "O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pare-

ceres Técnicos - Contribuição ao Debate no Judiciário, Peni-

tenciário e na Previdência Social" (2008) , "a exposição es-

crita que translada o segmento da realidade social com a

interpretação científica do profissional, contemplando as

dimensões temporal e espacial do estudo e globalizando-as,

bem como estabelecendo a correlação entre os dados coligidos

e a observação realizada durante o processo dinâmico de sua

operacionalização", traduz o conceito de:

(A) relatório social.

(B) estudo social.
(C) laudo social.

(D) parecer social.

(E) diagnóstico social.

24) O Estatuto do Idoso, em seu Artigo 19°
, determina que os

casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso

serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de

saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: Conselho Estadual do

Idoso;

(A) Direção Hospitalar; Ministério da Saúde; Conselho Muni-

cipal do Idoso; e Conselho Nacional do Idoso.

(B) Ministério da Saúde; Ministério Público; Conselho Muni-

cipal do Idoso; e Conselho Nacional de Justiça.

(C) Conselho Municipal de Saúde; Ministério da Saúde; Auto-

ridade Policial; e Conselho Nacional do Idoso.

(D) Autoridade Policial; Ministério Público; Conselho Muni-

cipal do Idoso; e Conselho Nacional do Idoso.

(E) Direção Hospitalar; Ministério Público; Conselho Munici-

pal do Idoso; e Conselho Nacional de Justiça.
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25) Em ensaio de Iamamoto, contido na obra "Política Social, Fa-

mília e Juventude. Uma questão de direitos" (2004) , a autora

afirma que a capacidade da família de prover as necessidades
de seus membros encontra-se estreitamente dependente da po-

sição que ocupa

(A) nas relações de produção e no mercado.

(B) na sociedade capitalista e na esfera governamental.

(C) nas políticas públicas e nos programas sociais.

(D) nas classes sociais e nas políticas públicas.

(E) na esfera política e no mercado de trabalho.

26) Quais os pressupostos básicos do Documento de Araxá, fruto

do 1° Seminário de Teorização do Serviço Social?

(A) Liberalismo e ordem social.

(B) Cristianismo e funcionalismo.

(C) Neotomismo e desenvolvimentismo.

(D) Desenvolvimentismo e liberalismo.

(E) Ordem social e catolicismo.

27) Segundo Eunice Teresinha Fávero, no livro "O Estudo Social

em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos - Contribuição ao

Debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social"
(2008) , o que se apresenta como "base" fundante do Serviço

Social enquanto trabalho especializado?

(A) A sistematização de conhecimento.

(B) A questão social.

(C) O projeto ético-político da profissão.

(D) O fazer profissional.

(E) O estudo social.

28) VASCONCELOS, na obra "A prática do Serviço Social. Cotidi-

ano, formação e alternativas na área da saúde" (2003), ana-

lisa o papel do Serviço Social na sociedade brasileira e o
projeto profissional, afirmando que os profissionais almejam

a humanização das suas relações cotidianas pessoais com os

usuários, o que, por fim, resulta em contribuir para:

(A) a garantia e defesa dos direitos sociais.

(B) a humanização da organização social vigente.

(C) o acesso burocratizado às políticas sociais.

(D) a melhoria da qualidade da assistência na saúde.
(E) a humanização da práxis do assistente social.
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29) Segundo Maria Ozanira da Silva e Silva, no livro "Pesquisa
Participante. O Saber da Partilha" (2006), quais são os dois
atributos básicos da pesquisa participativa?

(A) Transformação da prática profissional e fortalecimen-

to das lutas sociais.

(B) Relação de reciprocidade entre sujeito e objeto e rela-

ção dialética entre teoria e prática.

(C) Prática política e compromisso popular.

(D) Consciência das classes subalternizadas e apoio aos

movimentos sociais.

(E) Dimensão pedagógica e dimensão coletiva.

30) De acordo com a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, que

institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre

Drogas - Sisnad, "a adoção de conceitos objetivos e de fun-

damentação científica, como forma de orientar as ações dos

serviços públicos comunitários e privados e de evitar pre-

conceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as

atendam", é um princípio e diretriz das atividades de:

(A) reinserção social de usuários ou dependentes de drogas.

(B) coleta, análise e disseminação de informações sobre dro-

gas.

(C) prevenção do uso indevido de drogas.

(D) repressão ao uso e ao tráfico de drogas.

(E) construção e socialização do conhecimento sobre drogas.

31) De acordo com Maria Lúcia Silva Barroco, no livro Ética e

Serviço Social: Fundamentos Ontológicos (2007), o Código de

Ética de 1993, quanto à qualidade dos serviços sociais, é

inovador porque:

(A) consubstancia uma visão liberal e holística da análise

da sociedade.

(B) considera a perspectiva acrítica em face das relações

sociais.

(C) evidencia um processo homogêneo das bases de sustentação

das práticas sociais.

(D) considera o pluralismo e a recusa do preconceito e da

discriminação.

(E) considera a ordem social articulada com a política e

com a ética.
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32) No artigo "Reflexões sobre o trabalho social com famílias",
do livro "Família. Redes, Laços e Políticas Públicas" (2008) ,

as autoras afirmam a necessidade de ser "crítico, realista e

cuidadoso na elaboração de políticas e programas sociais,

tendo sempre presente a necessidade de desenvolver mecanis-

mos que considerem a real situação das famílias que se quer

trabalhar". Assim, visando garantir melhores resultados e

continuidade de intervenções junto às famílias, o conhe-

cimento deve ser baseado:

(A) no pragmatismo e em métodos do trabalho social.

(B) na práxis e nos resultados obtidos.

(C) no cabedal teórico-metodológico aliado ao pragmatismo.

(D) em uma teoria social crítica e em uma avaliação flexí-

ve1.

(E) em contínuo refinamento metodológico e avaliação

permanente.

33) Alba Teresa Barroso de Castro, em artigo presente no livro

"Serviço Social, Política Social e Trabalho. Desafios e

Perspectivas para o século XXI" (2008) , afirma que "o fun-

damental na institucionalização da esfera pública é que, no

seu interior, encontram-se as representações do que foram,

no passado, o público e o privado. Ou seja, no novo espaço

autônomo e fortalecido de interlocução política, a repre-

sentação do remoto aparato estatal articula-se com a repre-

sentação do antigo interesse particular, . interagindo ambos

com um outro agente diretamente envolvido neste novo

esquema", que é:

(A) a democracia.

(B) o agente social.

(C) a política social.

(D) a sociedade civil.
(E) o capitalismo monopolista.

34) Assinale a opção que apresenta duas penalidades aplicáveis

aos assistentes sociais, de acordo com o Código de Ética
Profissional (1993).

(A) Advertencia reservada e advertencia pública.

(B) Advertência pública e suspensão do registro profissio-

nal.

(C) Suspensão do registro profissional e advertência reser-

vada.

(D) Cassação do exercício profissional e multa.

(E) Multa e suspensão do registro profissional.
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35) Segundo Antonio Chizzotti, no livro "Pesquisa em Ciências

Humanas e Sociais" (2000) , a pesquisa que "parte da análise

de um fenômeno delimitado sobre o qual formula hipóteses
prévias de verdade, e métodos explícitos de verificação,

submete o fenômeno à experimentação em condições de con-

trole, cuidando ciosamente da validade interna das hipóteses

a fim de extrair leis (nomotéticas), fazer generalizações e

elaborar teorias explicativas do fenômeno observado", é

denominada pesquisa

(A) aplicada.

(B) analítica.

(C) experimental.

(D) descritiva,

(E) qualitativa.

36) De acordo com o livro Avaliação de Projetos Sociais (2004),

os três objetivos de um diagnóstico elaborado para a ava-

liação (e formulação) de um projeto social são:

(A) descrever, explicar e predizer.

(B) predizer, conhecer e classificar.

(C) classificar, conhecer e explicar.

(D) conhecer, descrever e predizer.

(E) explicar, classificar e descrever.
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37) Segundo as considerações de Marilda Iamamoto, no livro "O
Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação

Profissional" (2007), em relação ao redimensionamento da

profissão, é INCORRETO afirmar que:

(A) o mercado profissional de trabalho sofre impactos dire-

tos das transformações operadas nas esferas produtiva e

estatal, que alteram as relações entre o Estado e a

sociedade.

(B) as Organizações Não Governamentais são formas de tercei-

rização da prestação de serviços sociais.

(C) a assistência social foi reconhecida pela Constituição

de 1988 como política pública e parte do tripé da segu-

ridade social, ao lado da saúde e da previdência.

(D) para ingresso na esfera empresarial, o assistente social

tem sido solicitado também para atuar no campo de

treinamento e reciclagem de pessoal e no desenvolvimento

de programas voltados para a saúde do trabalhador.

(E) o setor público tem sido o maior empregador de assisten-

tes sociais, sendo a administração indireta a que mais

emprega, especialmente na esfera estadual, seguida da

municipal.

38) Em seu livro "O Serviço Social na contemporaneidade" (2007) ,

Marilda Iamamoto produz considerações sobre a prática como

trabalho e a inserção do assistente social em processos de

trabalho. Em relação a esta temática, é correto afirmar que:

(A) o serviço social é considerado çomo uma especialização

do trabalho e a atuação do profissional uma manifesta-

ção de seu trabalho inscrito no âmbito da produção e
reprodução da vida social.

(B) o trabalho profissional tem como condicionante a dinâmi-

ca institucional.

(C) o assistente social detém todos os meios necessários pa-

ra a efetivação de seu trabalho no exercício profissio-

nal autônomo.

(D) o assistente social tem. na instituição um condicionante

externo do seu trabalho.

(E) o assistente social nas instituições empregadoras não

dispõe de relativa autonomia no exercício de seu traba-

lho.
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39) De acordo com o livro "O Estudo Social em Perícias, Laudos e

Pareceres Técnicos - Contribuição ao Debate no Judiciário,

Penitenciário e na Previdência Social" (2008), quais são os

aspectos integrantes do relatório social?

(A) O estudo social, o parecer e a avaliação da situação.

(B) O diagnóstico, a avaliação da situação e a descrição.

(C) A interpretação, a análise e a descrição.

(D) A análise, a descrição e a interpretação.

(E) A descrição, a interpretação e a avaliação da situação.

40) Considerando a produção teórica de Iamamoto, no livro

"Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: Esboço de uma

Interpretação Histórico-Metodológica" (2007), em relação à

implantação do Serviço Social, cabe afirmar que:

(A) o saldo acumulativo das conquistas do movimento operá-

rio, no decorrer da Primeira República, foi muito exten-

so.

(B) o Instituto de Serviço Social (SP) , que surge em 1940

como desmembramento da Escola de Serviço Social,

destinava-se à formação de trabalhadores sociais espe-

cializados para o Serviço Social da Indústria.

(C) durante a República velha, a posição da Igreja em rela-

ção ao Estado foi de absoluta revolta.

(D) a reorganização do bloco católico se faz com base na ex-

periência e modelos já testados na Itália e França.

(E) a partir da queda da República Velha termina o que os

historiadores consideram como o segundo ciclo de mobili-

zação do movimento católico laiao.

41) FALEIROS, na obra "Estratégias em Serviço Social" (2006) , ao

fazer referência à questão da metodologia do Serviço Social

na América Latina nos anos 60 e 70, afirma que tentou-se uma

nova abordagem da questão por meio da busca de um procedi-

mento geral e comum de intervenção, recusando, assim, a tri-

divisão do Serviço Social em:

(A) diagnóstico, planejamento e tratamento.
(B) teoria, metodologia e prática.

(C) plano, programa e projeto.
(D) caso, grupo e comunidade.

(E) estratégia, planejamento e intervenção.
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42) Maria Lúcia Barroco, na obra Ética e Serviço Social: Funda-

mentos Ontológicos (2007), quanto à reflexão ética, conside-

ra que:

(A) é construída, historicamente, no âmbito da política,

tendo por objeto a moral.

(B) é de caráter ontológico-social-materialista.

(C) busca, a partir da reprodução sócio-política, apreender

a realidade.

(D) sua herança histórica tendeu a uma união entre o campo

do conhecimento e dos valores.

(E) o Serviço Social deve traduzir os seus compromissos

éticos por meio de construção de propostas individuais.

43) Em relação à Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993, que dis-

põe sobre a profissão de assistente social e dá outras

providencias, é correto afirmar que:

(A) a inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os Assis-

tentes Sociais ao pagamento das contribuições voluntá-

rias, taxas e demais emolumentos.

(B) cabe às Instituições de Ensino credenciar e comunicar ao

Conselho Federal de sua jurisdição os campos de estágio

de seus alunos.
(C) a carteira de identificação profissional expedida pelo

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) servirá de
prova para fins do exercício profissional.

(D) as organizações que se registrarem nos Conselhos Regio-

nais de Serviço Social (CRESS) receberão um certificado
que as habilitará a atuar na área de Serviço Social.

(E) o fórum máximo de deliberação da profissão para os fins

desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos

Nacionais de Assistência Social (CNAS).

44) A Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006, cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher, estabelecendo em seu Capítulo II que são formas de

violência doméstica e familiar contra a mulher, entre ou-

tras: moral,

(A) psicológica, conjugal, sexual e urbana.

(B) física, sexual, religiosa e patrimonial.

(C) conjugal, psicológica, religiosa e física.

(D) psicológica, urbana, patrimonial e conjugal.

(E) física, psicológica, sexual e patrimonial.
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45) De acordo com a Constituição Brasileira (1988), a respeito

da Seguridade Social é correto afirmar que:

(A) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-

cípios destinadas à seguridade social constarão dos res-

pectivos orçamentos, integrando o orçamento da União.

(B) a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade

social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o

Poder Público, porém não poderá dele receber benefícios.

(C) são isentas de contribuição para a seguridade social as

entidades beneficentes de assistência social que atendam

às exigências estabelecidas em lei.

(D) os benefícios e serviços da seguridade social serão

criados, majorados ou estendidos independentemente da

fonte de custeio.

(E) a seguridade social será financiada mediante recursos
provenientes exclusivamente da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios.

46) Segundo Iamamoto e Carvalho, no livro "Relações Sociais

e Serviço Social no Brasil: Esboço de uma Interpretação

Histórico-Metodológica"(2OO7), a primeira grande Instituição

Nacional de Assistência Social no Brasil foi:

(A) a LBV.

(B) o SESI.

(C) a LBA.

(D) o CNSS.

(E) a Fundação Leão XIII.

47) Segundo Yolanda Guerra, no livro A Instrumentalidade do Ser-

viço Social (2007), o significado sócio-político, a direção

social da intervenção, o projeto profissional, as metodolo-

gias, instrumentos e técnicas de intervenção não são elemen-

tos imanentes ao modo de ser e de se constituir do Serviço

Social. Antes, são determinações externas à sua constitui-

ção. A que determinações a autora está se referindo?

(A) Formal-abstratas.

CB) Ídeo-culturais.

(C) Técnico-políticas.

CD) Ético-políticas.

(E) Sócio-históricas.
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48) Considerando-se o previsto na Constituição Brasileira(1988),

é correto afirmar que são direitos dos trabalhadores urbanos

e rurais:

(A) a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei.

(B) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salá-

rio, com a duração de cento e oitenta dias.

(C) o décimo terceiro salário com base em metade da remune-

ração ou no valor da aposentadoria.

(D) a assistência aos filhos e dependentes, mediante contri-

buição, desde o nascimento até 5(cinco) anos de idade em

creches e pré-escolas.

(E) a jornada de oito horas para o trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação
coletiva.

49) Para Antonio Joaquim Severino, no livro "Serviço Social e
Interdisciplinaridade: dos Fundamentos Filosóficos à Prática
Interdisciplinar no Ensino, Pesquisa e Extensão" (1995) , "no
limiar da contemporaneidade, o maior responsável pela frag-

mentação do Saber e o maior obstáculo à própria interdis-

ciplinaridade" é o:

(A) generalismo.

(B) positivismo.

(C) ecletismo.

(D) iluminismo.

(E) taylorismo.
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50) A Portaria Normativa n° ll73/MD, de 06 de setembro de 2006,

aprova a Política de Assistência Social das Forças Armadas,

que tem a finalidade de orientar as atividades de assistên-

cia social no âmbito das Forças Armadas, garantindo o bem-

estar social de seu pessoal. Em relação à Política de Assis-

tência Social das Forças Armadas, é correto afirmar que um

de seus objetivos está em:

(A) incrementar o orçamento necessário à condução das ativi-

dades de assistência social das Forças Armadas.

(B) promover o intercâmbio dos assistentes sociais militares

com instituições de pesquisa e ensino de recursos huma-

nos e áreas afins.

(C) acompanhar a evolução técnica da assistência social nos

âmbitos nacional e internacional.

(D) promover o intercâmbio entre as instituições de assis-

tência social das Forças Armadas.

(E) transmitir os elementos essenciais à implementação de

programas e projetos nas Forças Armadas.
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