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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - As políticas sociais no Brasil estiveram fortemente
vinculadas aos projetos de desenvolvimento econômico de
diferentes regimes políticos. Nesse processo, a cidadania
sempre esteve pautada pela necessidade de legitimidade a
diferentes regimes, o que faz com que os direitos sociais
tenham se desenvolvido de forma fragmentada e desigual
(LOBATO, 2012). É correto afirmar que no processo de
industrialização do Brasil o padrão de cidadania era a:
A) Cidadania Ampliada
B) Cidadania Universal
C) Cidadania Restrita
D) Cidadania Regulada
E) Cidadania Democrática.
02 - A Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde reconhece
em seu Art. 3º que, “a saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. Esse artigo
reconhece:
A) A produção social do processo saúde/doença.
B) Saúde enquanto um fenômeno vinculado à
doença.
C) O conceito ampliado de saúde.
D) Promoção da saúde da população.
E) E)Saúde enquanto um determinante econômico.
03 - A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema de
Seguridade Social, composto por três políticas: saúde,
assistência e previdência social. Embora seja reconhecida
como um sistema híbrido a seguridade social representou:
A) Um retrocesso ao tratar em um mesmo sistema de
três políticas sociais distintas.
B) A institucionalização de políticas sociais
contrapostas, porém com acesso universal para
todos.
C) A expansão de políticas sociais abrangentes que
passam a fazer o enfrentamento da questão social.
D) A legitimidade de políticas sociais contencionistas
para enfrentar a ampliação da questão social
brasileira.
E) Um avanço na institucionalização de um modelo
ampliado de proteção social.
04 - As políticas sociais foram gestadas na transição do
capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista,
cronologicamente entre os séculos XIX para o século XX.
No tocante a constituição dessas políticas é correto
afirmar.
I. Constitui-se em um requisito da acumulação
capitalista, sendo útil também para a cooptação dos
trabalhadores;
II. Requer situá-las no movimento histórico-dialético da
sociedade, o que perpassa pelas configurações que o
Estado assume historicamente;
III. Esta vinculada aos movimentos reivindicatórios
organizados no interior da sociedade civil, voltados à
defesa de interesses coletivos;
IV. Nascem como uma iniciativa do capital para atender a
pressão da classe trabalhadora.

Somente é correto:
A) II, IV
B) I, II, III
C) I, IV
D) I, III, IV
E) Estão todas corretas.
05 - MOTA (2009) ao analisar a política social brasileira,
especialmente a seguridade social, afirma que se instituiu
no Brasil a figura do cidadão-consumidor e cidadão-pobre,
essa diferenciação acontece pelo processo de (da):
A) Assistencialização da pobreza e ascensão dos
programas de transferência de renda.
B) Ascensão dos programas de transferência de renda
e inclusão social no campo da proteção social.
C) Reprodução social da força produtiva e ampliação
da proteção social.
D) Privatização e assistencialização da proteção
social.
E) Ampliação da proteção social e privatização das
políticas sociais.
06 - As transformações societárias contemporâneas estão
ancoradas em quatro fatores, quais sejam: o capitalismo
monopolista; a globalização financeira; o neoliberalismo e
a reestruturação produtiva. São fenômenos que repercutem
no campo social e induz o Estado a (aos):
A) Reduzir as políticas sociais e manter a reprodução
social a custos mínimos.
B) Submeter às leis de proteção ao trabalho à
apreciação dos trabalhadores.
C) Ampliação das políticas sociais de cobertura
universal em todas as esferas sociais.
D) Diminuição das políticas sociais apenas em
determinados espaços sociais.
E) Recompor as políticas sociais na tentativa de
atender as grandes demandas sociais.
07 - Na análise de BISNETO (2007), nos dias atuais existe
uma demanda concreta para o assistente social no campo
da saúde mental ligadas aos usuários, aos serviços e ao
médico. É correto afirmar que nos estabelecimentos
psiquiátricos se constitui em atribuição do assistente
social:
I. Orientar sobre a documentação relativa à concessão de
benefício previdenciário;
II. Preparar a família para a alta do paciente;
III. Atua na diminuição dos conflitos institucionais
apresentados pelos usuários;
IV. O trabalho do assistente social fica vinculado às
determinações da psiquiatria;
V. Evitar que haja reclamações ou reivindicações por
parte da família do usuário no que diz respeito ao
serviço prestado.
Somente é correto:
A) I, V
B) II, III, V
C) I, II, IV
D) I, II, III
E) II, IV, V

08 - RAICHELIS (2007) ao analisar a construção da esfera
pública no Brasil pós-redemocratização e a nova relação entre o
Estado e a sociedade, considera os seguintes elementos
constitutivos nessa relação:
(1) Democratização com a ampliação dos fóruns de decisão
política;
(2) Controle social que implica a participação da sociedade civil
nas decisões da sociedade política;
(3) Representação de interesses contraditórios que envolvem a
sociedade civil;
(4) Visibilidade social nas ações dos sujeitos e nas informações
sobre os espaços públicos.
A sequência correta é:
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4
E) Estão todas corretas.
09 - Os projetos profissionais são indissociáveis dos projetos
societários. Nas últimas décadas o Serviço Social renovou-se e
redimensionou-se no âmbito de sua interpretação teóricometodológica no campo dos valores, da ética e da política com
a construção do seu projeto ético-político. Esse projeto
apresenta em sua dimensão política os seguintes princípios.
(NETTO, 2007).
I. Posiciona-se a favor da equidade e da justiça social;
II. Defende a socialização da riqueza produzida socialmente;
III. Luta pela universalização do acesso a bens e a serviços
relativos às políticas e programas sociais;
IV. Defende a ampliação e a consolidação da cidadania;
V. É radicalmente a favor da democracia.
A) Apenas é correto I e II
B) Apenas é correto II e IV
C) São corretas as opções I, II, III
D) Estão todas corretas.
E) Apenas é correta a opção I.
10 - Na análise de IAMAMOTO (1998), o Serviço Social é
uma profissão dotada de uma dimensão prático-interventiva
que possui uma bagagem teórico-metodológica como recurso
para a explicação da vida social, essa condição vislumbrar
possibilidades para:
A) Interferir nos processos sociais
B) Compreender os processos sociais
C) Propostas interventivas críticas
D) Reconstruir o seu objeto de intervenção
E) Dinamizar os processos sociais.
11 - NETTO (1996) analisando as transformações societárias
que demarcam o contexto da modernidade, faz referência a
alguns impactos que estas transformações causam no tecido
social. Sobre esses impactos é INCORRETO considerar:
A) O aparecimento de categorias sociais desprotegidas
como é o caso das minorias, idosos, pessoas com
deficiência, entre outras.
B) Os jovens com visibilidade internacional rompem
com padrões comportamentais.
C) As mulheres conquistando seu espaço e sua condição
de cidadã.
D) O aumento do contingente populacional desempregado.
E) Fortalecimento do sindicato lutando por melhores
condições salariais e de trabalho.

12 - IAMAMOTO (2010) em seu livro “O Serviço Social
em tempos de capital Fetiche”, entre as várias reflexões
que realiza faz uma importante análise sobre a profissão a
partir de alguns recortes temáticos tais como: sincretismo
da prática profissional, identidade alienada, correlação de
forças, assistência social, proteção social e função
pedagógica. Sobre a tese do Serviço Social com ênfase na
“identidade alienada” analise as afirmações a seguir:
I - Trata-se de um conjunto de reflexões em que enfatiza o
Serviço Social como uma identidade atribuída pela
burguesia, tendo em vista que a profissão nasce articulada
com um projeto de hegemonia do poder burguês enquanto
uma importante estratégia de controle social, com uma
ilusão de servir.
II - Reflete-se sobre a profissão com enfoque na
assistência social. Ressalta que apesar da assistência ser
reconhecida como uma mediação fundamental para o
exercício profissional encontra-se em uma posição
secundária no contexto das políticas públicas “com ações
tangenciais às demais políticas, terreno fértil ao
clientelismo contando com a ação das primeiras damas”.
III - Enfatiza que Serviço Social desde seus primórdios faz
parte de processos civilizadores que incluem experiências
e estados de consciência voltados para a proteção social.
IV - Chama atenção para a dimensão pedagógica da
prática profissional enquanto uma das linhas de
interpretação
da
profissão,
apresentando
perfis
pedagógicos ao longo da sua trajetória histórica.
V - A tese do Serviço Social com ênfase na identidade
alienada foi trabalhada por Martinelli em seu livro
“identidade e alienação”.
Estão corretas:
A) Apenas I e V
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas III, IV e V.
E) Apenas II e III.
13 - De acordo com o documento “Subsídios para a
atuação de Assistentes Sociais na política de educação”
(CFESS, 2013), as ações profissionais do assistente social
nessa política exigem competências específicas que devem
articular diferentes dimensões. Sobre essas dimensões é
INCORRETO considerar:
A) A dimensão investigativa que particulariza o
exercício profissional não deve ser desvinculada
das demais dimensões do trabalho profissional.
B) A dimensão do trabalho profissional nos espaços
democráticos de controle social e a construção de
estratégias de fomento à participação dos
estudantes, família, professores e trabalhadores da
educação.
C) A
dimensão
pedagógico-interpretativa
e
socializadora das informações e conhecimentos no
campo dos direitos de serviços e da legislação
social.
D) A dimensão da intervenção restringe-se apenas a
dimensão individual no atendimento ao aluno e
sua família.
E) A dimensão de gerenciamento, planejamento e
execução direta de bens e serviços no Âmbito da
política de educação.

14 - O Serviço Social no processo de trabalho em saúde
desenvolve seu trabalho a partir dos seguintes eixos
(CFESS, 2010):
I. Atendimento direto aos usuários;
II. Mobilização, participação e controle social;
III. Investigação, planejamento e gestão;
IV. Assessoria, qualificação e formação profissional;
V. Processos político-organizativos.
Está correto o que se afirma em:
A) II, III, V
B) I, II, IV, V
C) I, II, III, IV
D) I, IV, V
E) Estão todas corretas.
15 - De acordo com documento do CFESS (2010), as
ações socioassistenciais têm se constituído em demandas
explícitas para os assistentes sociais. Sobre essas
demandas é INCORRETO considerar:
A) Reclamação em relação à qualidade do
atendimento em relação à falta de medicamentos e
exames.
B) Desigualdade na distribuição e cobertura dos
serviços de saúde.
C) Agravamento das situações de morbidade e
mortalidade por doenças passíveis de prevenção.
D) Falta de condições para realizar o tratamento.
E) Resolutividade quanto à precariedade dos recursos
e serviços na saúde.
16 - O processo de institucionalização do Serviço Social
como profissão na sociedade capitalista se explica no
contexto contraditório de um conjunto de processos
sociais, políticos e econômicos, que caracterizam as
relações entre as classes sociais na consolidação do
capitalismo monopolista (YAZBEK, 2009). Quanto a esse
processo é correto afirmar que a institucionalização da
profissão está associada a (ao):
A) Progressiva intervenção do Estado nos processo
de regulação social.
B) Reprodução e preservação do capital.
C) Ampliação das estratégias do capitalismo na
sociedade.
D) Conflito entre as classes sociais.
E) Ampliação da divisão sociotécnica do trabalho no
processo de industrialização.
17 - Na análise de NETTO (1994) o Movimento de
Reconceituação do Serviço Social brasileiro teve três
vertentes: A modernização conservadora, a reatualização
do conservadorismo e a intenção de ruptura. A vertente
modernizadora estava voltada para as abordagens:
A) Estruturalista, sistêmica e fenomenológica.
B) Funcionalista,
estruturalista
e
sistêmica
(positivista).
C) Marxista, funcionalista, estruturalista e sistêmica.
D) Positivista, estruturalista e fenomenológica.
E) Fenomenológica, estruturalista e positivista.

18 - O assistente social ingressa nas instituições
empregadoras como parte de um coletivo de trabalhadores
que implementa as ações institucionais/empresariais, cujo
resultado final é fruto de um trabalho combinado, que
assume perfis diferenciados nos vários espaços
combinados (IAMAMOTO, 2009). É correto afirmar que
nesses espaços o profissional tem como objeto de trabalho:
A) As políticas sociais
B) As demandas institucionais
C) Os serviços sociais
D) As múltiplas expressões da questão social.
E) As necessidades sociais.
19 - Segundo MIOTO (2009), o estudo socioeconômico é
utilizado na perspectiva de aproximar-se da realidade
social dos sujeitos demandantes da ação para compreender
com precisão a sua situação e poder analisá-la, avaliá-la ou
emitir um parecer. Os instrumentos que tradicionalmente
compõe o estudo socioeconômico são:
I. Entrevista
II. Visita domiciliar
III. Análise documental
IV. Reunião
V. Observação
A) Apenas é correto I, II, IV
B) Apenas é correto I, IV, V
C) Estão corretas as opções I, II, III
D) Estão todas corretas, exceto a V
E) Estão todas corretas.
20 - BOSCHETI (2009) ao tratar da avaliação de políticas
sociais, enquanto uma atividade realizada pelo assistente
social aponta os seguintes elementos empíricos de análise
que conforma a política ou o programa social avaliado.
I. Os direitos e benefícios estabelecidos e assegurados;
II. O financiamento (fontes, montantes e gastos);
III. Gestão (forma de organização);
IV. Controle social;
V. Critérios de acesso e permanência.
A) Estão todas corretas, exceto a II e V
B) Estão todas incorretas.
C) Estão todas corretas, exceto a V.
D) Estão todas corretas.
E) Todas estão corretas, exceto a III.
21 - Leia o texto a seguir e aponte a alternativa.” Tem
como finalidade conhecer e interpretar a realidade social
na qual esta inserido o objeto de ação profissional, ou seja,
a expressão da questão social ou o acontecimento ou
situação que dá motivo à intervenção”. (FÀVERO, Eunice.
Instruções sociais de processo, sentenças e decisões. In:
Serviço Social: Direitos sociais e competências sociais.
CFESS, 2009. p.625).
A) Estudo Social
B) Perícia Social
C) Laudo Social
D) Relatório Social
E) Parecer Social

22 - De acordo com o Art. 21 da LOAS/SUAS o Benefício de
Prestação Continuada deve ser avaliado a cada:
A) Três anos
B) Dois anos
C) Cinco anos
D) Não existe mais limite de prazo
E) Seis anos.
23 - As instâncias deliberativas do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), definidas no Art. 16 da Lei nº.
12.435, de 2011, são:
I. O Conselho Nacional de Assistência Social
II. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social
III. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal
IV. Os Conselhos Municipais de Assistência Social
V. Os Conselhos de Assistência Social
A) Apenas é correto I, III, V
B) Somente é correto I, II, III
C) Estão todas corretas
D) Somente é correto I, II, III, IV
E) Somente é correto II, III, V
24 - O Art. da Lei nº. 12.435, de 2011, define que o Benefício
de Prestação Continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal a pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de
prover a propria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. Para efeito desse benefício às deficiências consideradas
são:
(1) física
(2) mental
(3) intelectual
(4) sensorial
Somente estão corretas:
A) 1 e 3
B) 3 e 4
C) Estão todas corretas
D) 1 e 2
E) Estão todas incorretas.
25 - Considerando a definição expressa na Lei nº. 12.435/2011,
o CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal
ou regional de referência para a oferta de trabalho social a
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por
violação de direitos (BRASIL, 2011). A partir dessa definição o
CREAS tem como competência.
A) Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter
esporádico continuado para as famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social, por violação de
direitos.
B) Promover a escuta, a informação, a defesa e a provisão
direta de atendimento às demandas das famílias.
C) Promover a articulação com a rede socioassistencial
para atender as necessidades das famílias com os
direitos violados.
D) Ofertar serviços especializados de caráter temporário
para as famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social.
E) Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter
continuado para as famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal e social, por violação de direitos.

26 - De acordo com o Código de Ética do Assistente
Social (1993), em conformidade com o Art. 19, se
constitui em dever do Assistente Social.
A) Comparecer perante a autoridade competente,
quando intimado/a prestar depoimento sem a
obrigação de guardar sigilo profissional.
B) Depor como testemunha sobre situação sigilosa
do/a usuário/a de que tenha conhecimento no
exercício profissional, mesmo quando autorizado.
C) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em
perícia quando a situação nãos e caracterizar como
área de sua competência.
D) Apresentar a justiça, quando convocado na
qualidade de perito ou testemunha, às conclusões
do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o
âmbito da competência profissional e violar os
princípios éticos contidos neste código.
E) Exercer a profissão, mesmo que tenha sido
impedido de fazê-la.
27 - Conforme o Art. 10 do Código de Ética profissional
se constitui em dever do Assistente Social.
A) Intervir na prestação dos serviços que estejam
sendo efetuados por outro profissional.
B) Ser conivente com falhas éticas de acordo com os
princípios deste código.
C) prejudicar intencionalmente o trabalho e a
reputação de outro profissional.
D) Prevalecer-se de cargo de chefia para atos
discriminatórios e de abuso de autoridade.
E) Repassar ao seu substituo as informações
necessárias à continuidade do trabalho.
28 - Constitui-se em um princípio fundamental do Código
de Ética Profissional do Assistente Social.
A) Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência
profissional.
B) Exercício do Serviço Social, considerando a
discriminação por questões relacionadas a classe
social, gênero e etnia.
C) Articular-se com os movimentos de outras
categorias profissionais que partilhem dos
mesmos princípios, apenas se for necessário.
D) Garantia do ecletismo, através do respeito ás
correntes profissionais democráticas existentes e
suas expressões.
E) Defesa, se necessário, do aprofundamento da
democracia, enquanto socialização da participação
política e da riqueza socialmente produzida.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
O liberalismo é uma teoria política e econômica
que exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição
ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do
mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada
e restringindo o mais possível as atribuições do Estado.
Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou
na Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se
refugiado na Holanda por questões políticas. De lá regressa
quando, vitoriosa a Revolução de 1688, Guilherme de
Orange é chamado para consolidar a nova monarquia
parlamentar inglesa.
(Maria Lúcia de Arruda Aranha, in História da Educação)
29 - Das afirmações seguintes:
I. De acordo com o texto, Locke teve participação apenas
teórica no liberalismo.
II. É possível afirmar que Locke julgava ser necessário
restringir as atribuições do Estado.
III. A revolução de 1688 foi considerada vitoriosa, pois
derrubou o absolutismo.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Estão corretos os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item III está correto.
30 - É possível inferir do texto que os burgueses teriam
simpatia com:
A) o absolutismo
B) os Stuarts
C) a perseguição política de Locke
D) as atribuições do Estado
E) o liberalismo
31 - Das afirmações seguintes:
I. A expressão “... que exprime os anseios da burguesia”
pode ser substituída sem alteração semântica por “que
expressa os valores da burguesia”.
II. A teoria política do liberalismo se opunha a parte da
burguesia.
III. Infere-se do texto que Guilherme de Orange teria
ideias liberais.
A) Estão corretos I e III.
B) Estão corretos II e III.
C) Estão corretos I e II.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item III está correto.
32 - Marque a alternativa em que o elemento destacado foi
empregado incorretamente:
A) Não se aborreça com ele, pois é um sujeitinho àtoa.
B) Ninguém está afim de voar.
C) Ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu
nesta semana.
D) Você é contra a liberdade de imprensa? Por quê?
E) Terminei o ensino médio há dois anos.

33 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras:
dedo – árabe – álbum
Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja
na mesma posição das relacionadas acima:
A) celtibero – pêndulo – quilômetro
B) látex – pudico – avaro
C) álcool – rubrica – tulipa
D) ibero – álibi – aziago
E) nobel – protótipo – cânon
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos
formados pelo processo de derivação parassintética:
A) apedrejar / enterrar
B) esburacar / descentralizar
C) espetaculares / engarrafar
D) passatempo / e-mail
E) cavalos-marinhos / fidalgo
A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - Das afirmações seguintes:
I. Os verbos ERA e TINHA (2º quadrinho) se encontram
no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo.
II. Na frase “Se a gente não se esforçar para mudar o
mundo” as formas verbais destacadas se encontram,
respectivamente, no infinitivo e futuro do subjuntivo.
III. No último balão identificamos uma locução verbal que
pode ser substituída de forma equivalente pelo tempo
verbal simples “futuro do presente”.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Todos estão corretos.
E) Todos estão incorretos.
36 - Identificamos uma oração subordinada adverbial
temporal em:
A) Houve protestos depois que o diretor saiu da
reunião.
B) Irei à praia logo cedo, se não chover.
C) Não compareceu a reunião dos condôminos
porque viajou.
D) Ela distribuiu às crianças os doces que estavam na
mesa.
E) Achamos que você deve partir imediatamente.
37 - Na frase “Nas horas vagas, ouvíamos Mozart”
identificamos a seguinte figura de linguagem:
A) hipérbole
B) prosopopeia
C) metonímia
D) ironia
E) eufemismo

A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I. O termo “com o cão feroz” na placa do 1º quadrinho se
classifica como complemento nominal.
II. Os vocábulos UMA e DE FICÇÃO (3º quadrinho) são
adjuntos adnominais do núcleo do predicativo do sujeito
“uma obra de ficção”.
III. O vocábulo “comigo” (3º quadrinho) tem a função
sintática de objeto indireto.
A) Todos estão corretos.
B) Apenas I e III estão corretos.
C) Apenas II e III estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e II.
E) Apenas o item II está correto.
39 - A concordância nominal está correta em todas as
frases, exceto em:
A) Leia a carta e veja as fotografias anexas.
B) Eles já estavam igualmente quites.
C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia.
D) A mãe ficou meio aborrecida com aquela
discussão entre os filhos.
E) Ana e Patrícia somente irão se tiverem bastante
detalhes do roteiro de viagem.
40 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma
incorreta na alternativa:
A) Isso cheira à vinho.
B) As crianças voltaram à piscina.
C) Refiro-me àquele fato.
D) A desnutrição abre caminho às doenças.
E) Avançamos rente à parede.

