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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - Ao analisar a trajetória dos fundamentos teóricometodológicos do Serviço Social brasileiro e do
Movimento de Reconceituação, Paulo Netto (1992),
identifica três direções distintas nesse processo.
A) Modernização conservadora, atualização do
conservadorismo e ruptura conservadora.
B) Modernização conservadora, reatualização do
conservadorismo e intenção de ruptura.
C) Reatualização do conservadorismo, intenção de
ruptura e modernidade conservadora.
D) Modernidade conservadora, atualização do
conservadorismo e intenção de ruptura.
E) Reatualização do conservadorismo, interlocução
marxista e modernidade conservadora.
02 - “É um processo metodológico específico do Serviço
Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade
e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão
da questão social, especialmente nos seus aspectos
socioeconômicos e culturais” (FÁVERO, 2003, p. 42). O
texto refere-se a (ao):
A) Estudo Social.
B) Perícia Técnica
C) Relatório Social.
D) Laudo Técnico
E) Parecer Social
03 - Em sua mais recente obra publicada em 2007, Marilda
Iamamoto faz uma análise crítica das obras que
fundamentaram teoricamente o Serviço Social brasileiro,
as quais são denominadas pela autora de teses. As teses do
sincretismo, da correlação de forças e da função
pedagógica do assistente social têm como representantes,
respectivamente.
A) Paulo Netto; Carmelita Yazbek; Marina Abreu.
B) Vicente Faleiros; Aldaíza Sposati; Potyara Pereira.
C) Elisabete Mota; Aldaíza Sposati; Vicente Faleiros.
D) Potyara Pereira; Carmelita Yazbek; Marina Abreu.
E) Paulo Netto; Vicente Faleiros; Marina Abreu.
04 - O Assistente Social, por meio da prestação de serviços
sócio-assistenciais, indissociáveis de uma dimensão
educativa, política e ideológica, realizadas nas instituições
públicas e organizações privadas interferem nas relações
sociais cotidianas no atendimento a (as):
A) Assistência focalizada
B) Necessidades coletivas
C) Violência social
D) Expressões da questão social
E) Políticas sociais segmentadas

05 - Ao tratar das respostas político-institucionais às
expressões da questão social (Iamamoto, 2007) aponta
várias estratégias. Dentre as alternativas marque a
incorreta.
A) A prestação dos serviços sociais entra em
expansão com o redimensionamento das políticas
sociais.
B) As respostas dependem da estruturação legal e
implementação das políticas públicas tensionadas
por projetos político-institucionais distintos.
C) Vive-se uma tensão entre a defesa dos direitos
sociais universais e a mercantilização dos serviços
sociais.
D) Presencia-se uma forte tensão entre a defesa dos
direitos sociais universais e a refilantropização do
atendimento às necessidades sociais.
E) As políticas de ajuste neoliberal, subordina os
direitos sociais à lógica orçamentária e subverte o
preceito constitucional.
06 - Nos diferentes espaços ocupacionais, os assistentes
sociais exercem competências e atribuições resguardas por
lei (Iamamoto, 2007). Dentre as quais estão:
I. Orientação social a indivíduos, grupos e família;
II. Mobilização social e práticas educativas;
III. Formulação, gestão, monitoramento, implementação
e avaliação de políticas, programas e projetos sociais;
IV. Estudos socioeconômicos da realidade social;
V. Realizar instruções sociais de processos, somente
quando o judiciário solicitar.
A) Somente estão corretas II, IV e V
B) Todas estão corretas, exceto a IV
C) Todas estão corretas, exceto a V
D) Todas estão corretas
E) Estão todas incorretas
07 - Berenice Couto (2004), ao analisar a constituição do
sistema de proteção social brasileiro, afirma que, a década
de 1980 inaugurou um novo patamar na relação entre o
Estado e a sociedade, especialmente no campo dos
direitos, que em sua trajetória peculiar sempre tiveram os
seguintes traços:
A) Clientelista, assistencialista, patrimonialista.
B) Assistencialista, patrimonialista, clientelista.
C) Assistencialista, subordinação, clientelista.
D) Subjetivista, assistencialista, universalista
E) Paternalista, clientelista, patrimonialista.
08 - É um órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado a estrutura do órgão da Administração Pública
Federal responsável pela Coordenação da Política
Nacional de Assistência Social, cujos membros são
nomeados e têm mandado de 2 (dois) anos, sendo
permitida a recondução por igual período, uma única vez.
A) Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS
B) Conselho de Assistência Social do Distrito Federal
– CASDF
C) Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS
D) Conselho Nacional de Serviço Social – CNSS
E) Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS

09 - De acordo com o Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária (2008), o
acolhimento institucional pode ser oferecido nas seguintes
modalidades.
I. Abrigo Institucional para pequenos grupos
II. Casa de Passagem
III. Casa Lar
IV. Residências coletivas
V. Famílias substitutas
A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa
que indica o conjunto de itens corretos.
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) III, IV, V
D) II, IV, V
E) I, II, V
10 - Todos os programas de Acolhimento Institucional e
de Famílias Acolhedoras devem ser devidamente
registrados nos:
A) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselho Nacional de Assistência
Social.
B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselho Municipal de
Assistência Social.
C) Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselho Tutelar.
D) Conselho Tutelar e Conselho Estadual da Criança
e do Adolescente.
E) Conselho Nacional de Assistência Social e
Conselho Tutelar.
11 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
regulamentado pela Lei 8.069/90, institui os direitos
fundamentais e as medidas preventivas, socioeducativas e
protetivas voltadas para as crianças e os adolescentes. Essa
política tem como linhas de ação.
I) As políticas sociais básicas;
II) A proteção psicossocial, por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente;
III) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico
e psicossocial Às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV) Serviços de identificação e localização dos pais e/ou
responsáveis
das
crianças
e
adolescentes
desaparecidos;
V) Políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitam.
A)
B)
C)
D)
E)

Todas estão corretas, exceto a II
Somente estão corretas II e V
Estão todas incorretas
Todas estão corretas
Estão todas incorretas, exceto a V

12 - O Conselho Tutelar é um órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
(ECA, Art. 131). A escolha dos conselheiros deve esta
prevista em lei municipal e sob responsabilidade do:
A) Conselho Municipal de Direitos e fiscalização do
Ministério Público.
B) Conselho Municipal de Direitos e a fiscalização
da Defensoria Pública.
C) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a fiscalização do Ministério
Público.
D) Conselho Municipal de Assistência Social e
Ministério Público.
E) Conselho Municipal de Assistência Social e
Defensoria Pública.
13 - A Lei n. 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso, estabelece em seu Art. 19 que casos de suspeita e
confirmação de maus-tratos contra o idoso serão
obrigatoriamente comunicados pelo profissional de saúde a
qualquer um dos seguintes órgãos, exceto:
A) Autoridade Policial
B) Conselho Municipal do Idoso
C) Conselho Estadual do Idoso
D) Conselho Municipal de Assistência Social
E) Ministério Público.
14 - A Lei n. 8.742/93, conhecida como Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), dispõe sobre a organização da
assistência social e define os seguintes objetivos:
I) A proteção à família, à maternidade, à infância, a
adolescência e a velhice;
II) A promoção da integração ao mercado de trabalho;
III) O amparo às crianças e adolescentes carentes;
IV) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
aos seus direitos a benefícios e serviços de qualidade,
bem como a convivência familiar e comunitária;
V) Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa
que indica o conjunto de itens corretos.
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 0
15 - Conforme documento do Conselho Federal de Serviço
Social (2009), denominado parâmetros para atuação de
Assistentes Sociais na saúde, as ações desenvolvidas pelos
profissionais na saúde devem transpor o caráter:
A) Emergencial e curativo.
B) Emergencial e burocrático.
C) Burocrático e seletivo.
D) Emergencial e fragmentado.
E) Psicoterápico e seletivo.

16 - Segundo o CFESS (2009), os empregadores do
assistente social no âmbito da saúde têm feito requisições
que não se configuram como atribuições dos profissionais.
Dentre essas requisições está:
A) Realizar estudo socioeconômico sobre as condições
do usuário da política.
B) Solicitação e regulação de ambulância para remoção
e alta.
C) Participar do projeto de humanização nas unidades
de saúde.
D) Realizar notificação dos casos constatados ou
suspeita de violência as autoridades competentes.
E) Sensibilizar o usuário e sua família para participar do
tratamento de saúde, proposto pela equipe.
17 - O Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
organiza em todo o território nacional a Política Nacional
de Assistência Social – PNAS. As ações socioassistenciais
do SUAS estão voltadas para:
I) Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
II) Integração das ações socioassistenciais;
III) Integração das ações com a educação e a saúde;
IV) Fortalecer a gestão municipal;
V) Fiscalizar os conselhos municipais.
A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa
que indica o conjunto de itens corretos.
A) I, III, IV
B) III, IV, V
C) II, IV, V
D) I, II, V
E) I, II, III
18 - O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
é um equipamento socioassistencial que funciona como
unidade pública estatal de base territorial. Quanto às
funções do CRAS, marque a alternativa incorreta.
A) Promover a busca ativa nos eu território de
abrangência.
B) Porta de entrada para o usuário nos serviços e
demais políticas públicas.
C) Executar e/ou ofertar ao usuário o Programa de
Atenção Integral à Família – PAIF.
D) A promoção da articulação intersetorial não é
função desse equipamento socioassistencial.
E) Articular a rede socioassistencial de proteção
social básica.
19 - O Sistema Único de Assistência Social dispõe de um
amplo sistema de informação denominado de REDE
SUAS, que tem como finalidade.
A) Centralizar as informações e dados no nível central
utilizando supores tecnológicos avançados.
B) Fluxos de informações e dados que viabilizem
padronizar as informações e vigiar o usuário.
C) Organizar a produção, o armazenamento, o
processamento e a disseminação dos dados e da
informação disponibilizando-os na ótica da garantia
da cidadania.
D) Produção de planilhas com informações sigilosas e
reconfiguradas frente às necessidades dos usuários.
E) Aprimorar as estratégias da política no
acompanhamento do usuário e prestar contas a
sociedade.

20 - O Sistema Único de Assistência Social – SUAS
através da REDE SUAS possui um sistema que comporta
todas as informações cadastrais de prefeituras, órgãos
gestores, fundos e conselhos de assistência social, rede de
entidades executoras de serviços socioassistenciais e,
fichas cadastrais dos trabalhadores do SUAS em todo
território nacional. Esse sistema é:
A) Sistema de Gestão de Convênios
B) Sistema de Gestão do SUAS
C) Sistema de Informações de Repasses de Recursos
D) Sistema de Acompanhamento Orçamentário do
SUAS
E) Cadastro Nacional do Sistema Único de
Assistência Social
21 - A proteção social especial é a modalidade de
atendimento assistencial destinada a indivíduos e famílias
que se encontram em situação de risco pessoal e social. O
equipamento socioassistencial responsável por esse tipo de
atendimento é:
A) Centro Especializado de Assistência Social –
CREAS
B) Serviço de Orientação e Apoio Familiar
C) Atendimento Integral Institucional
D) Abordagem de Rua.
E) Centro de Referencia de Assistência Social –
CRAS
22 - Na PNAS, os serviços de proteção social especial de
alta complexidade são serviços destinados a proteção
integral das famílias e indivíduos que se encontram sem
referência, e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser
retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.
Compõem os serviços desse tipo de proteção, exceto.
A) Casa Lar
B) Abordagem de Rua
C) Família Acolhedora
D) Atendimento Integral Institucional
E) Albergue
23 - Os benefícios da PNAS previstos na Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social NOB/SUAS (2005) são:
I. Benefício de Prestação Continuada – BPC
II. Benefícios Eventuais
III. Transferência de Renda
IV. Programas Sociais emergenciais
V. Proteção pró-ativa
Estão corretos apenas:
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) III, IV, V
D) I, II, V
E) II, IV, V

24 - A Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente
Social (8.662/93) dispõe em seu Artigo 4º as competências
do Assistente Social. Marque a alternativa incorreta.
A) Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviço Sociais.
B) Planejar, organizar e administrar programas e
projetos em unidade de Serviço Social.
C) Realizar estudos socio-econômicos com os
usuários para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da administração pública direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades.
D) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e a população.
E) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil.
25 - De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão
de Assistente Social (8.662/93), compete ao Conselho
Federal de Serviço Social - CFESS.
I) Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender
o exercício da profissão de Assistente Social, em
conjunto com CRESS;
II) Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais
habilitados;
III) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos
públicos ou privados, em matéria de Serviço Social;
IV) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais,
fixando a respectiva taxa;
V) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de
assistentes Sociais na respectiva região.
A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa
que indica o conjunto de itens corretos.
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
26 - Na análise de Marilda Iamamoto (1998), um dos
maiores desafios colocados para a profissão do Serviço
Social é articular a profissão do Serviço Social com a
realidade com a qual atua. Para romper com esse
distanciamento e formular respostas que tenham
efetividade é necessário que o profissional tenha como
preocupação fundamental a (o):
A) Pesquisa das situações ou fenômenos sociais
objeto do seu trabalho.
B) Compreensão das políticas sociais públicas com as
quais trabalha.
C) Domínio teórico-metodológico da profissão na
sociedade.
D) Sua base técnico-operativa que possibilitará uma
atuação crítica e eficaz.
E) Domínio de novos caminhos a partir de uma
rigorosa leitura da sociedade com sólida base
ético-política.

27 - O Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais (1993) em seu Artigo 2º. Institui os direitos do
Assistente Social, exceto:
A) Livre exercício das atividades inerentes à
profissão.
B) Desagravo público por ofensa que atinja a sua
honra profissional.
C) Pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de
interesse da população.
D) Utilizar seu número de registro no Conselho
Regional no exercício da profissão.
E) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional.
28 - O Artigo 5º. Do Código de Ética Profissional dos
Assistentes Sociais, estabelece como dever do profissional
nas suas relações com os usuários:
A) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho,
sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação
profissional.
B) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou
cercear o direito do usuário de participar e decidir
livremente sobre seus interesses.
C) Contribuir para a viabilização da participação
efetiva da população usuária nas decisões
institucionais, somente, em situações especiais.
D) Desenvolver as informações colhidas nos estudos
e pesquisas aos usuários apenas quando for
comprovada a necessidade.
E) Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas
sobre situações ou estudos de que tome
conhecimento, a favor do usuário.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
“O homem hoje em dia desenvolveu para tudo
que costumava fazer com o próprio corpo, extensões ou
prolongamentos desse mesmo corpo. A evolução de suas
armas começa pelos dentes e punhos e termina com a
bomba atômica. Indumentária e casas são extensões dos
mecanismos biológicos de controle de temperatura do
corpo. A mobília substitui o acocorar-se e sentar-se no
chão. Instrumentos mecânicos, lentes, televisão, telefones
e livros que levam a voz através do tempo e do espaço
constituem exemplos de extensões materiais. Dinheiro é
meio de estender os benefícios e de armazenar trabalho.
Nosso sistema de transportes faz agora o que
costumávamos fazer com os pés e as costas. De fato,
podemos tratar de todas as coisas materiais feitas pelo
homem como extensões ou prolongamentos do que ele
fazia com o corpo ou com alguma parte especializada do
corpo.”
(Leslie A. White, The science of culture)

32 - Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas na seguinte frase:
Os advogados, com muito cuidado, analisaram o
documento.
A) Isolar adjunto adverbial deslocado.
B) Isolar o vocativo.
C) Isolar determinadas expressões explicativas.
D) Isolar o aposto.
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de lugar.
33 - Assinale a opção que apresenta somente palavras
formadas por derivação parassintética:
A) pernoitar – encruzilhada – vadiagem
B) emudecer – esmiuçar – pontaria
C) embarcar – subterrâneo – avermelhar
D) desalmado – apedrejar – procura
E) empobrecer – amanhecer – apolítico
A questão 34 refere-se a charge seguinte:

29 - Das afirmações seguintes:
I – A série de afirmações existentes entre o primeiro e o
último período do texto têm a finalidade de desenvolver,
explicando, a declaração feita no período inicial, por meio
de exemplos esclarecedores.
II – Os transportes como extensão dos pés é um exemplo
da afirmação do texto que diz serem todas as coisas
materiais, extensões ou prolongamentos do que o homem
fazia com o corpo ou com alguma parte dele.
III – É possível dizer que durante o texto encontramos uma
série de declarações que têm como objetivo, dar
credibilidade ao que é afirmado, já que as afirmações se
apóiam em fatos historicamente comprovados.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas o item II está correto.
D) Todos estão corretos.
E) Estão corretos os itens I e II.
30 - No trecho “De fato, podemos tratar de todas as coisas
materiais feitas pelo homem como extensões ou
prolongamentos...”, a expressão destacada tem como
objetivo:
A) corrigir declarações feitas anteriormente.
B) ratificar informação apresentada anteriormente.
C) ampliar informações já exibidas.
D) esclarecer informações confusas.
E) adicionar dados aos já fornecidos.
31 - A frase em que a grafia está inteiramente correta é:
A) O fato passou desapercebido até o momento.
B) Se você não consertar a porta, não poderá serrá-la,
havendo o perigo iminente de um assalto.
C) Apesar de criticada, a atitude do aluno agradou a
muitos, pela espontaneidade e descrição.
D) Sabia que, se infringisse as normas da escola,
poderia sofrer conseqüências desagradáveis.
E) O grande mal da discussão é que ela não foi
orientada pelo bom censo.

34 - Das afirmações seguintes:
I – A palavra “distância” é empregada com um sentido
duplo: separação de classes sociais caracterizada pela
distância física e divisão pelo poder econômico.
II – O chargista refere-se não só à distância física entre as
classes sociais, ao retratar os ricos num navio, mas
principalmente à enorme distância entre elas quanto ao
poder aquisitivo ou econômico.
III – Através da imagem apresentada, o chargista procura
ressaltar a existência de igualdade entre classes sociais no
Brasil.
A) Está correto apenas o item I.
B) Todos estão corretos.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Estão corretos apenas itens I e II.

35 - A
frase:
A)
B)
C)
D)
E)

palavra destacada está incorretamente flexionada na
Os móbiles estão presos por cordeizinhos.
Quaisquer que fossem as medidas, ele as impugnava.
Subirei nos paus-de-sebo.
Dois dos guardas-roupas estavam repletos de cupim.
Estrela brilhante lá dos altos-mares.

36 - Indique a alternativa que completa corretamente a frase:
“___ anos não ia ___ terra natal de meus pais, mas
daqui ___ algumas horas estarei lá.”
A) Há – à – à
B) Há – à – a
C) Há – a – a
D) A – há – a
E) A – à – a
37 - Podemos classificar como oração subordinada adjetiva
restritiva:
A) Os livros que tomei emprestados da biblioteca são
muito antigos.
B) Os oceanos, que nos fornecem alimentos, estão
sendo poluídos.
C) Todos defendiam esta ideia: que o prédio fosse
desapropriado.
D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
E) Nossa maior preocupação era que chovesse.
38 - Identifique a figura de linguagem apresentada no
seguinte trecho:
“As máquinas são adoradas porque são belas, e
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são
feias, e detestadas por imporem a escravidão.”
A) hipérbole
B) ironia
C) personificação
D) antítese
E) onomatopeia
39 - Das alternativas seguintes, a que apresenta concordância
verbal incorreta é:
A) No futuro, haverá cidades espaciais.
B) O sobrinho pequeno sempre foi suas alegrias.
C) Dois metros de tecido foram pouco para fazer a
cortina.
D) Saí quando era uma e quinze.
E) A fama dos filhos sempre será o grande orgulho do
velho.
40 - Identifique a alternativa que torna correta a regência
nominal nas seguintes frases:
I – São poucos os cargos ____ os quais os jovens são aptos.
II – Alguns acontecimentos ____ que estive alheio eram
bastante relevantes.
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo realmente
prejudicaram-lhe a carreira profissional.
A) para – a – por
B) para – de – por
C) para – a – em
D) a – a – com
E) a – de – com

