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1) Assinale a opção que apresenta medidas específicas de pro-

teção previstas no art. 101 do Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA).

(A) Orientação, apoio e acompanhamentos temporários.

(B) Advertência, inserção em regime de semiliberdade e pres-

tação de serviço à comunidade .
(C) Liberdade assistida, internação hospitalar e advertên-

cia.

(D) Internação em estabelecimento educacional, proibição de

receber visitas de familiares e inserção em regime de

semiliberdade.

(E) Prestação de serviço à comunidade, advertência e inter-

nação hospitalar.

2) Com relação à linguagem dos projetos 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.

"A razão essencial do projeto é produzir mudanças em alguma

parcela da realidade, solucionar um problema social, ou

prestar um serviço a um determinado subconjunto populacio-

nal. Operacionalmente, a é o grau em que se

alcançam os e do projeto na população

beneficiária, em um determinado período de tempo, indepen-

dentemente dos custos implicados . "

(A) eficácia / efeitos / produtividade

(B) eficiência / impactos / metas

(C) efetividade / resultados / efeitos

(D) eficácia / objetivos / metas

(E) eficácia / impactos / resultados

3) Segundo Chizzotti (2000), a intervenção e a organização pla-

nificada são características de que método de pesquisa?

(A) Clínico.

(B) Teórico-metodológico.

(C) Experimental .

(D) Pericial.

(E) Prático.
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4) Com relação aos dispositivos do Código de Ética Profissional

dos assistentes sociais vigente, assinale a opção INCORRETA.

(A) É dever do assistente social incentivar, sempre que pos-

sível, a prática profissional interdisciplinar.

(B) É vedado ao assistente social prevalecer-se de cargo de

chefia para atos discriminatórios e de abuso de autori-

dade.

(C) O sigilo profissional pode ser quebrado pelo assistente

social por determinação da justiça somente em decisão de

última instância.

(D) Constitui direito do assistente social manter o sigilo

profissional.

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

bre situação sigilosa do usuário de que tenha conheci-

mento no exercício profissional, mesmo quando autori-

zado.

5) Assinale a opção que apresenta um dos princípios da Lei

n° 11.343/ 2006, que Institui o Sistema Nacional de Políticas

Públicas sobre Drogas - Sisnad.

(A) Articulação com os órgãos do Ministério Público e dos

poderes Legislativo e Executivo visando à cooperação

mútua nas atividades do Sisnad.

(B) Observância às orientações e às normas emanadas do Con-

selho Nacional de Drogas.

(C) Promoção da responsabilidade unilateral entre Estado e

Sociedade.

(D) Promoção da construção e da socialização do conhecimento

sobre drogas no país.

(E) Respeito à diversidade e às especificidades populacio-

nais existentes.
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6) Com relação à Lei n° 8.742/ 1993 (Lei Orgânica da Assistência

Social), que dispõe sobre a organização da Assistência

Social, é correto afirmar que

(A) são postulados adotados como pressupostos fundamentado-

res da atuação do Serviço Social: a dignidade da pessoa

humana e a individualidade essencial da pessoa humana.

(B) a Assistência Social, direito do cidadão e dever do Es-

tado, é política de Seguridade Social não contributiva

para garantir o atendimento às necessidades básicas.

(C) o Serviço Social deverá manter o condicionamento de sua
atuação ao uso exclusivo dos processos de Caso, Grupo e

Comunidade.

(D) a Assistência Social tem por princípio a proteção à fa-

mília, à infância, à adolescência e à velhice.

(E) a instância coordenadora da Política Nacional da Assis-

tência Social é o Ministério da Previdência e Assistên-

cia Social.

7) Barroco (2007), faz algumas considerações com relação à

ética na sua totalidade social, tendo como ponto de partida

o seu dado ontológico primário como pressuposto da existên-

cia humana e forma privilegiada de práxis. O dado ontológico

primário ao qual se refere a autora é

GA) a consciência.

(B) a sociabilidade.

(C) o trabalho.

(D) a liberdade.

(E) a universal idade .

8) Com relação à eficiência segundo Cohen e Franco (2004), é

correto afirmar que

(A) o conceito de eficiência é utilizado predominantemente na

análise financeira e está associado a noção de ótimo.

(B) ela é derivada da relação existente entre o produto e um

insumo procurando minimizá-los.

(C) ela pode ser entendida como o uso efetivo que se faz de

um recurso, o qual se encontra disponível para uma ati-

vidade do programa em certa unidade de tempo.

(D) o objetivo da eficiência é equalizar a relação entre re-

sultados e objetivos.

(E) ela é antagônica à produtividade, pois não traduz insu-

mos nem tampouco as unidades monetárias.
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9) Segundo Bonnetti (2007), "ao discutirmos a ética, estaremos

debatendo a questão que é a do limite entre o projeto polí-

tico social, que tem o profissional de serviço social, e

aquilo que se remete apenas a uma idéia de fazer o bem as

pessoas." O assistente social deve negar, com sua prática, o

errâneo conceito, presente em algumas situações, de que o

profissional dessa área é "bonzinho". Sendo assim, é correto

afirmar que a ética do profissional do Serviço Social, na

relação entre indivíduo e sociedade, filia-se à compreensão

do projeto

(A) individual.

(B) de vida.

(C) social.
(D) político.
(E) coletivo.

10) Um dos objetivos constantes no art. 5 da Portaria Normativa
n° 1173/MD, de 06 de setembro de 2006, que aprova a Política

de Assistência Social das Forças Armadas e seu anexo; é

"promover o intercâmbio entre as instituições de Assistência

Social das Forças Armadas". Assinale a opção que apresenta

uma das diretrizes detalhadas no anexo dessa Portaria.

(A) Incluir temas relacionados à Assistência Social nos cur-

rículos das Forças Armadas.

(B) Incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento

de sistemas e de equipamentos de Assistência Social das

Forças Armadas.

(C) Estimular, no âmbito das Forças Armadas, a troca de in-

formações, conhecimentos e experiências com instituições

de pesquisa e ensino de Serviço Social.

(D) Estimular o intercâmbio de observadores entre as Forças

Armadas, a fim de conjugar esforços para a evolução dou-

trinária das atividades de Assistência Social.

(E) Difundir a sistemática da Assistência Social de modo a

garantir ao pessoal das Forças Armadas o acesso aos be-

nefícios previstos.
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11) Segundo a Lei n° 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do

Idoso e dá outras providências, as entidades não governamen-

tais de atendimento que descumprirem as determinações dessa

lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil

e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à seguinte pena-

lidade, observado o devido processo legal:

(A) multa.

(B) fechamento de unidade.

(C) afastamento definitivo de seus dirigentes.

(D) proibição de atendimento a idosos de acordo com o inte-

resse privado.

(E) afastamento provisório de seus dirigentes.

12) De acordo com Yazbek (2008), o Centro de Estudos e Ação So-

cial (CEAS) apresenta os seguintes objetivos:

(A) promover a formação moral e social da assistente social,

e a individualização dos casos sociais.

(B) reconhecer a situação social vivenciada pelos grupos so-

ciais, e hierarquizar os riscos sociais de acordo com a

questão a que estão sujeitos os indivíduos e as famí-

lias.

(C) promover a humanização das condições de vida e de tra-

balho dos segmentos sociais e a formação de estratégias

de ação frente às demandas sociais.

(D) difundir a doutrina e a ação social da Igreja Católica.

(E) institucionalizar e teorizar a prática profissional.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/ 13

Profissão : SERVIÇO SOCIAL

5/ 23

Prova Amarela



13) A Lei n° 7.853/ 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas

portadoras de deficiência em seu art. 2°
, informa que, ao

Poder Público e aos seus órgãos, cabe assegurar às pessoas

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos

básicos, inclusive os direitos à educação, à saúde, ao tra-

balho, ao lazer, à previdência social, e ao amparo à infân-

cia e à maternidade. Dessa forma, é correto afirmar que o

Poder Público e seus órgãos devem

(A) ofertar de forma obrigatória e gratuita a Educação Espe-

cial em estabelecimentos públicos e privado de ensino.

(B) incluir, no sistema educacional, a Educação Especial

como modalidade educativa que abranja apenas a educação

precoce e a pré-escolar.

(C) desenvolver programas especiais de prevenção de acidente

do trabalho e de trânsito, e proporcionar tratamento

adequado a suas vítimas.

(D) garantir atendimento domiciliar de saúde ao deficiente

leve não internado.

(E) oferecer obrigatoriamente programas de Educação Especial

em nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêne-

res, nas quais estejam internados educandos portadores

de deficiência, por prazo igual ou superior a dois anos.
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14) Segundo o livro "A Instrumentalidade do Serviço Social", em

sua análise da "perspectiva racionalista formal-abstrata na

constituição das políticas sociais", a autora faz algumas

considerações das quais é INCORRETO afirmar que as políticas

sociais

(A) públicas/privadas são entendidas simultaneamente como

suporte material e ordenamento da intervenção profissio-

nal, e imprimem contornos e configurações à intervenção

do assistente social.

(B) se constituem em políticas propriamente ditas; ao con-

trário, os planos, programas e estratégias governamen-

tais são resultados de situações historicamente determi-

nadas, de revoluções e crises econômicas, e de reivindi-

cações operárias.
(C) constituem-se da síntese de elementos contraditórios,

que envolvem interesses antagônicos, mediados pelo Es-

tado.

(D) gestam-se no interior das lutas de classes decorrentes

dos interesses antagônicos que se manifestam nas rela-

ções de produção.

(E) têm sua base material amparada nas formas de organização

do processo de trabalho nas sociedades capitalistas de-

senvolvidas.

15) Com relação ao protagonismo do Serviço Social crítico

descrito por Yasbek (2008), é correto afirmar que

(A) os dilemas da sociedade brasileira, que ficam mais com-

plexos nos anos 80 com a crise econômica, provocam nova

configuração da sociedade, causando transformações cul-

turais e nas relações de trabalho.

(B) o aumento do debate profissional, sobretudo na década de

80 e no final dos anos 90, levou a um enfraquecimento na

reflexão da teoria crítico-dialética.

(C) com o doutorado em Serviço Social, amplia-se no país o

número de profissionais qualificados para o ensino e a

pesquisa, o que aumentou a produção científica na área e

as parcerias internacionais.

(D) o trabalho com indivíduos, grupos, comunidades e popula-

ções apresenta um enfoque no homem integrado em seu sis-

tema funcional.

(E) o novo Código de Ética de 1983 foi centrado no expresso

compromisso com as classes dominadas, e esse compromisso

deveria ser mantido e ampliado.
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16) Segundo Vasconcelos (2003), atualmente, as políticas foca-

listas do Estado neoliberal não só excluem a maioria do

acesso aos benefícios, como também rompem com o que está

garantido na Constituição Federal, principalmente no que se
refere à saúde, assistência e previdência, dificultando a

universalização dos direitos e, principalmente, o controle

social. Desse modo, há alguns entraves e complicadores para

a articulação do trabalho profissional, com os interesses

e necessidades dos cidadãos, mas não impedimentos. Assinale

a opção INCORRETA, quanto aos entraves.

(A) A pretensa incompatibilidade no enfrentamento concomi-

tante dos direitos sociais e do sofrimento humano, fruto
do culto ao individualismo obsessivo que difere do res-

peito à individualidade emancipatória.
(B) A focalização das políticas dificultando a crítica, a

organização e o controle social porque atinge o "não-

cidadão" (o miserável ou mais pobre, o menos culto, o

completamente despolitizado etc) que é levado a desejar
e despertar compaixão.

(C) O direito do cidadão é, frequentemente, enfretado e dis-

cutido de forma fragmentada - direito do paciente, di-

reito à renda mínima, direito à habitação etc -, levando

a uma discussão do direito do indivíduo, em separado, e

à negação do direito do cidadão e/ou dos direitos nas

suas inter-relações, conexões e interdependências.

(D) O conhecimento por parte dos usuários e dos próprios

profissionais do que é garantido como direito do cidadão

e dever do Estado.

(E) A incapacidade dos diferentes trabalhadores sociais para

trabalhar com o sofrimento, o choro, a perda, a perspec-

tiva de morte, a negação da morte social, o que induz os

profissionais à compaixão, apoio, ajuda, tomados como

fins em si mesmos, em detrimento do resgate da autono-

mia.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/ 13

Profissão : SERVIÇO SOCIAL

8/ 23

Prova Amarela



17) Faleiros (2006), relata que, na dinâmica da luta, foram ela-

boradas a compreensão mais geral e as estratégias compatí-

veis com as mediações postas nas correlações de força. Sendo

assim, é correto afirmar, que nesse processo, podem-se dis-

tinguir as seguintes dimensões:

(A) a identificação das alternativas postas na correlação de

forças institucionais; o conhecimento teórico; e o com-

promisso ético com o usuário.
(B) a compreensão das questões em jogo ou das mediações; o

processo de envolvimento dos atores ou sujeitos na ação

e a configuração do enfrentamento das forças em presen-

ça; e a dinâmica do trabalho das mediações.

(C) o conhecimento das necessidades dos segmentos sociais

usuários dos serviços sociais; o conhecimento das media-

ções institucionais para viabilizar o acesso a esses

serviços e a compreensão das questões sociais na pers-

pectiva do profissional.

(D) a superação da imediatização da ação profissional, com-

preendendo o papel do Assistente Social enquanto agente

da intervenção social; a identificação das alternativas

postas nas correlações de forças institucionais e não

considerar a correlação da força que o sujeito sofre no

cotidiano para sobreviver.

(E) uma visão crítica que possibilite uma compreensão da to-

talidade, requerendo também domínio teórico-metodológico

e compromisso social; compromisso ético com o usuário e

o trabalho em grupo enquanto processo fundamental para

superar as questões sociais.

18) De acordo com Cohen e Franco (2004), avaliação é definida

como

(A) a derivação da relação existente entre um produto e um

insumo.

(B) o ramo da ciência que se ocupa da análise da eficiência.

(C) a função da magnitude da população que recebe os servi-

ços dos projetos.

(D) a proporção que existe entre população que forma parte

do grupo meta e a população total.

(E) o uso efetivo de um recurso que se encontra disponível.
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19) Conforme contido no Livro "O Estudo Social em Perícias, Lau-

dos e Pareceres Técnicos: Contribuição ao Debate no Judi-

ciário, no Penitenciário e na Previdência Social" (2008),

estudo social é

(A) uma técnica utilizada no meio judiciário como mais um

elemento de prova.

(B) um documento apresentado que se traduz na apresentação

descritiva de uma expressão da questão social.

(C) uma expressão usada para caracterizar o documento rela-

tivo a previdência social.

(D) uma forma de encaminhamento burocrático das demandas

individuais sistematizadas.
(E) um processo metodológico específico do serviço social,

que tem por finalidade conhecer uma determinada situação

ou expressão da questão social.

20) Conforme a Resolução n° 130/ CNAS, de 15 de julho de 2005,

que aprova a Norma de Orientação Básica da Assistência So-

cial, a proteção social básica se destina à população que

(A) está em situação de risco em decorrência de abandono.

(B) está em situação de maus tratos físicos e/ou psíquicos.

(C) vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da

pobreza.

(D) está em cumprimento de medidas socioeducativas.

(E) está em situação de trabalho infantil.

21) Segundo Gabarrón e Landa (in Brandão, 2006, p.113), qual mo-

dalidade de pesquisa possui como objeto último a transforma-

ção da realidade social e a melhoria do nível de vida das

pessoas que estão imersas numa determinada realidade, em que

os beneficiários diretos devem ser os próprios membros da

comunidade, e cujo processo pode criar nas pessoas uma

consciência maior de seus recursos e dar início ao desenvol-

vimento de uma confiança maior em si mesmas?

(A) Psicológica.

(B) Partidarista.

(C) Participante.

(D) Paradigmática.

(E) Pragmática.
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22) Segundo Acosta e Turine (2008), os Sistemas de Informação

podem ser definidos como um conjunto de componentes inter-

relacionados para coletar informações e facilitar o planeja-

mento e o processo decisório nas organizações. Esses siste-

mas podem ser classificados e desenvolvidos em quatro ní-

veis. Quais são eles?

CA) Operacional, de conhecimento, sistêmico e gerencial.

(B) Operacional, cadastral, digital e sistêmico.
(C) Estrutural, cadastral, gerencial e estratégico.

(D) Estrutural, de conhecimento, sistêmico e estratégico.

(E) Gerencial, operacional, de conhecimento e estratégico.

23) Segundo Iamamoto (2007), os serviços sociais são uma expres-

são concreta dos direitos sociais do cidadão, porém possuem

significados diferentes tanto para usuários quanto para os

setores que necessitam do profissional que implementa esses

serviços. Sendo assim, qual é o significado dos serviços

sociais do ponto de vista do capital?

(A) Esses serviços são encarados como complementares, mas
necessários à sobrevivência da classe trabalhadora di-

ante de uma política salarial deficiente.

(B) Esses serviços são vitais, mas não suficientes para

aquela parcela da força de trabalho alijada momentanea-

mente do mercado de trabalho.

(C) Tais serviços escapam inteiramente do controle dos tra-

balhadores, não lhes sendo facultado opinar e intervir.

(D) Tais serviços constituem um meio de socializar os custos

de reprodução da força de trabalho preferível à elevação

do salário real.

(E) Esses serviços são vistos como meio de subordinação da

população aos padrões vigentes.

24) O pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito

da Seguridade Social é a Política Nacional de

(A) Desenvolvimento Social .
(B) Segurança Alimentar e Nutricional.

(C) Bem-Estar Social.

(D) Assistência Social.

(E) Cidadania.
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25) De acordo com o Livro "O Estudo Social em Perícias, Laudos e

Pareceres Técnicos: Contribuição ao Debate no Judiciário, no
Penitenciário e na Previdência Social" (2008), analise a se-

guinte afirmativa:

"Via de regra esse documento deve apresentar o objeto de es-

tudo, os sujeitos envolvidos e finalidade à qual se destina

os procedimentos utilizados, um breve histórico, desenvolvi-

mento e análise da situação. "
Assinale a opção que descreve este instrumento técnico.

GA) Laudo social.

DB) Perícia social.

(C) Relatório social.

(D) Estudo social.

DE) Parecer social.

26) O assistente social, atualmente, é chamado para atuar no

âmbito dos conselhos de políticas sociais, de direitos da

criança e do adolescente, dos idosos, dos deficientes etc.

Iamamoto (2007) conclui que o Serviço Social é um trabalho

especializado, expresso sob a forma de serviços. Logo, o

assistente social é, nesse sentido, um

GA) especialista.

(B) colaborador.

(C) ativista.

(D) conselheiro.

(E) intelectual.
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27) Analise as afirmativas abaixo, com base nas considerações de

Maria Cristina Leal (2004), sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente e sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

I - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , lei fede-

ral n° 8.079, de 13 de julho de 1990, pode ser conside-

rado um dos desdobramentos mais importantes da Consti-

tuição de 1988.

II - O ECA regulamentou conquistas presentes na Constitui-

ção. A implantação desse estatuto se deu de forma rá-

pida e ele está promovendo uma revolução nas áreas
jurídica, social e política.

III- Com o ECA, crianças e adolescentes passaram a ser vis-

tos como sujeitos em situação peculiar de desenvolvi-

mento e como pessoas portadoras de direitos.

IV - Ao adolescente empregado, é vedado o trabalho noturno,

realizado entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte, ex-

ceto na condição de aprendiz.

V - O ECA afirma que, para o pleno desenvolvimento da cri-

ança e do adolescente, é necessária uma educação que

garanta o exercício da cidadania e da qualificação para

o trabalho.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

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

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

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

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

28) Segundo Chizzotti (2000), as pesquisas são, às vezes, de-

signadas pela denotação especial que se quer dar. Quanto à

pesquisa aplicada é correto afirmar que

(A) ela se restringe à descrição exata dos fatos observados.

(B) análises interpretativas dos dados são feitas nessa pes-

quisa, bem como a extração de conclusões.

(C) ela é conhecida pelo suporte em medidas e pelos cálculos

mensurativos que utiliza.

(D) ela visa a uma utilização imediata dos conhecimentos

produzidos ou à verificação dos dados teóricos no quadro

da prática.

(E) ela é utilizada para ressaltar as significações que es-

tão contidas nos atos e nas práticas.
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29) Segundo Monica de Jesus Cesar (in Freire, 2008), com relação

a intervenção Social das empresas no Brasil, é correto

afirmar que

(A) no campo dos serviços considerados como exclusivos do

Estado, as atividades passaram a ser exercidas por orga-

nizações sociais.

(B) na falácia da "nova ordem social", o cidadão conta com o

Estado presente e com a rede de solidariedade que lhe

garantem seus direitos.

(C) a "Reforma do Estado", defendida por Fernando Collor de

Melo, parte do pressuposto de que o Estado não poderia

ser mais eficiente se utilizasse estratégias gerenciais.

(D) a intervenção social do empresariado é considerada um

dos elementos que reduz a hegemonia burguesa na socie-

dade brasileira.

(E) o chamado "Terceiro Setor" aparece como um espaço apro-

priado para a canalização das expectativas de melhores

serviços sociais.

30) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,

em relação aos procedimentos e instrumentos que fazem parte

da metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo

do assistente social e, em seguida, assinale a opção que

apresenta a sequência correta.

( ) A perícia é traduzida como vistoria ou exame de caráter

técnico especializado.

( ) O laudo registra por escrito, embora sem a necessidade

de fundamentação técnica, as conclusões dos estudos so-

ciais.

( ) A perícia social é realizada por meio do estudo social e

implica na elaboração de um laudo.

( ) O Laudo necessita expressar o detalhamento dos conteúdos

do estudo realizado, o qual deve ser documentado por

meio de registros diversos e permanecer devidamente ar-

quivado no espaço de trabalho do profissional.

( ) A perícia oferece elementos de base social para a for-

mação de um juízo e tomada de decisão que envolve direi-

tos fundamentais e sociais.

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

(B) (V) (V) (F) (V) (F)

(C) (F) (F) (V) (F) (V)

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

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

Prova : Amarela Concurso : CP-T/ 13

Profissão : SERVIÇO SOCIAL

14/ 23

Prova Amarela



31) Segundo Chizzotti (2000), quais são as quatro fases da Pes-

quisa Experimental?

(A) Introdução, observação sistemática, entrevista quantita-

tiva e equação dos dados.

(B). Determinação do problema, organização da pesquisa, exe-

cução da pesquisa de campo e redação do texto.

(C) Entrevista dirigida, coleta de dados qualitativos, reu-

nião de crítica e determinação do problema.

(D) Redação do texto, organização do questionário, determi-

nação do método e entrevista.

(E) Determinação do problema, agendamento com o entrevis-

tado, elaboração do questionário e sistematização dos
dados.

32) Iamamoto (2007), em suas reflexões sobre a prática profis-

sional conclui que a atuação do assistente social tem um

efeito nas condições materiais e sociais daqueles cuja so-

brevivência depende do trabalho. Consequentemente, tem um

efeito no processo de "reprodução da força de trabalho". Com

base nessa afirmativa, é INCORRETO afirmar que o Serviço

Social

(A) interfere na reprodução da força de trabalho por meio

dos serviços sociais previstos nos programas trabalhados

nas áreas de saúde, educação, habitação entre outras.

(B) é socialmente necessário, porque atua sobre questões que

dizem respeito à sobrevivência social e material dos se-

tores majoritários da população trabalhadora.

(C) viabiliza o acesso não só aos recursos materiais, pois

as ações implementadas incidem também sobre as condições

de sobrevivência social dessa população.

(D) tem um papel no processo de reprodução material e social

da força de trabalho, entendendo o processo de reprodu-

ção como o movimento da produção na sua continuidade.

(E) tem um efeito material visto que viabiliza o acesso a

recursos como óculos e próteses, por exemplo, surtindo,

uma objetividade material na vida do sujeito.
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33) Segundo Guerra (2007), a Carta Constitucional de 1988 con-

templa uma "nova" racionalidade para a prestação de assis-

tência social, a partir de então instituída como um serviço.

Sendo assim, é correto afirmar que a assistência social

surge, com a saúde e a previdência, como o tripé da seguri-

dade social, e, portanto, pode-se dizer que ela é um

01) direito social.

(B) instrumento de legitimação do Estado.

(C) instrumento que mantém a situação de exploração do tra-

balhador.

(D) direito trabalhista.

(E) ideal jurídico-formal.

34) Historicamente, as primeiras escolas de Serviço Social sur-

giram dentro da visão da Igreja. Sendo assim, pode-se afir-

mar que o Serviço Social nasce ligado à atuação da Igreja

Católica, a serviço de sua ideologia. Qual era a linha teó-

rica norteadora da formação profissional dos assistentes

sociais nesse período inicial?

(A) Funcionalismo.

(B) Positivismo.

(C) Liberalismo.
(D) Neotomismo.

(E) Comunismo.

35) Geralmente, tem-se uma visão dos instrumentos de trabalho

como um arsenal de técnicas: entrevistas, reuniões, plantão,

encaminhamento etc. Na visão de Iamamoto (2007), a questão é

mais complexa. Ela afirma que as bases teórico-metodológicas

são recursos essenciais que o assistente social aciona para

exercer seu trabalho, e que contribuem para iluminar a lei-

tura da realidade e imprimir rumos à ação. Para a autora,

que meio possibilita decifrar a realidade e clarear a condu-

ção do trabalho a ser realizado?

(A) A questão social.

(B) O conhecimento.

(C) O exercício profissional.

(D) A pesquisa participante.

(E) A escuta direcionada.
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36) De acordo com o art. 14, do Decreto n° 5.912/ 2006, que Regu-

lamenta a Lei n° 11.343/2006, que trata das políticas públi-

cas sobre drogas e da instituição do Sistema Nacional de

Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, assinale a opção

que apresenta as competências específicas do Ministério da

Saúde.

(A) Baixar instruções de caráter geral ou específico sobre

limitação, fiscalização e controle da produção, do co-

mércio e do uso das drogas.

(B) Propor a atualização da política nacional sobre drogas

na esfera de sua competência.

(C) Informar à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) os da-

dos relativos aos valores de bens móveis e imóveis apre-

endidos.
(D) Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso

indevido de drogas e promover a atenção e a reinserção

social dos usuários e dependentes de drogas.

(E) gerir o FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas) e o Observatá-

rio Brasileiro de Informações sobre Droga.

37) Analise as afirmativas abaixo, com relação à interdiscipli-

naridade.

I - é uma relação de reciprocidade e de mutualidade.

II - exige que cada especialista concentre-se no seu próprio

limite, fechando-se às contribuições de outras disci-

plinas.
III- consiste num trabalho em comum em que se consideram a

interação das disciplinas científicas.

IV - pretende uma atitude que impeça o estabelecimento da

supremacia de certa ciência, em detrimento de outra.

V - seria o nível mais alto das relações iniciadas nos ní-

veis de multi, pluri e interdisciplinaridade.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(B) Apenas a afirmativa V é verdadeira.

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

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

(E) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
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38) Se um assistente social, com especialização em Terapia de

Família, for contratado por uma associação de moradores fi-

nanciada pelo tráfico de drogas para desenvolver um trabalho

com as famílias de uma comunidade do Rio de Janeiro, com

outros profissionais de diversas áreas, pode-se afirmar que,

com base no Código de Ética, a situação do contrato será

(A) livre ao exercício profissional.

(B) antiética, incorrendo no art . 21, letra e, do Código de

Ética.
(C) permitida, considerando a oportunidade da grande concen-

tração de pessoas.

(D) vedada, incorrendo o infrator no art. 4°
, letra b, do

Código de Ética.

(E) ética na sua atuação, considerando a importância do tra-

balho a ser realizado com as famílias.

39) Das relações com'os usuários, o Código de Ética Profissional

do assistente social estabelece que é vedado a esse profis-

sional:

(A) integrar equipes multiprofissionais de saúde.

(B) obter vantagens pessoais ou para terceiros, decorrentes

da relação assistente social/usuário.

(C) devolver aos usuários as informações de pesquisas.

(D) coordenar trabalhos inespecíficos de serviço social.

(E) desburocratizar os serviços, facilitando o acesso dos

usuários.

40) A ética profissional é permeada por conflitos e contradições

e suas determinações fundantes extrapolam a profissão, reme-

tendo às condições mais gerais da vida social. Sendo assim,

a natureza da ética profissional não é algo estático. Nessa

perspectiva, quais são as dimensões que compõem a ética

profissional?

(A) A dimensão filosófica, o modo de ser (ethos) e a norma-

tização objetivada do código de ética profissional.

(B) A dimensão política, a reflexão filosófica e o modo de

ser (ethos).

(C) A natureza ética, a dimensão ético-política e a normati-

zação objetivada do código de ética profissional.

(D) A dimensão filosófica, o conhecimento cultural e os pro-

jetos sócio-históricos.

(E) A dimensão cultural, a reflexão filosófica e o modo de

ser (ethos).
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41) A Constituição Federal(1988), no seu artigo 194, dispõe que

a seguridade social compreende um conjunto integrado de

ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade.

Assim, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organi-

zar a seguridade social com base no seguinte objetivo:

(A) diversidade dos benefícios e serviços às populações ur-

banas e rurais.
(B) uniformidade da base de financiamento.

(C) caráter centralizado da gestão administrativa.

(D) irredutibilidade do valor dos benefícios.

DE) diversidade na forma de participação do custeio.

42) Segundo Chizzotti (2000), com relação aos pressupostos da

pesquisa experimental, é INCORRETO afirmar que

(A) esse tipo de pesquisa se apoia nos pressupostos do posi-

tivismo.

03) essa pesquisa pretende que os conhecimentos opinativos

ou intuitivos e as afirmações genéricas sejam substituí-

dos por conhecimentos rigorosamente articulados, subme-

tidos ao controle de verificações empíricas, e comprova-

dos por meio de técnicas precisas de controle.

(C) inexiste relação entre os sujeitos que observam e o

objeto observado.

(D) o pesquisador deve abstrair-se de toda subjetividade

passional que conduz ao erro, à precipitação e à irra-

cionalidade, para assumir uma neutralidade diante de
divergências, tornando-se um sujeito neutro.

(E) nesse tipo de pesquisa, supõe-se que o mundo está defi-

nitivamente constituído e regido por leis variáveis e

inconstantes que não poderão ser apreendidas, verifica-

das e previstas.
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43) A pesquisa qualitativa é uma designação que abriga correntes

de pesquisa muito diferentes. Essas correntes se fundamentam

em alguns pressupostos contrários ao modelo experimental. Ao

analisar essa afirmativa, à luz de Chizzotti (2000), e tendo

em vista os pressupostos da pesquisa qualitativa, é correto

afirmar que

(A) os cientistas que partilham da abordagem qualitativa

afirmam que as ciências humanas têm sua especificidade -

o estudo do comportamento humano e social - que faz de-

las ciências específicas, com metodologia própria.

03) tanto a corrente qualitativa quanto a experimental ado-

tam métodos e técnicas de pesquisa idênticas de estudo.

(C) os cientistas que partilham da abordagem qualitativa em

pesquisa defendem um padrão único de pesquisa para todas

as ciências.

(D) os cientistas que partilham da abordagem qualitativa

utilizam o padrão de pesquisa calcado no modelo de es-

tudo das ciências da natureza.

(E) o que iguala a pesquisa qualitativa aos estudos experi-

mentais é a crença na relação dinâmica entre o mundo

real e o sujeito, além da interdependência entre sujeito

e objeto.

44) Um dos princípios fundamentais do atual Código de Ética

Profissional dos Assistentes Sociais é o reconhecimento da

(A) liberdade como valor éticocentral.
(B) união como valor éticocentral.

(C) fraternidade como valor éticocentral.

DJ) igualdade como valor éticocentral.

(E) democracia como valor éticocentral.

45) Segundo Guerra (2007), o Serviço Social possui modos parti-

culares de plasmar sua racionalidade que possui um modo de

operar. Sendo assim, assinale a opção que apresenta os três

instrumentos necessários para esse modo de operar do Serviço

Social.

(A) Racionais, formais e abstratos.

(B) Técnicos, políticos e teóricos.
(C) Sociais, históricos e teóricos.

(D) Temporais, institucionais e políticos.

(E) Técnicos, políticos e práticos .
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46) Com base no documento de Araxá, é correto afirmar que os

pressupostos éticos e metafísicos fundamentadores da atuação

do Serviço Social são os seguintes postulados:

(A) operacional, atuante e da dignidade da pessoa humana.

(B) católico, da responsabilidade humana, e da perfectibili-

dade humana.

(C) operacional, da sociabilidade da pessoa humana, e da

responsabilidade humana.

(D) católico, atuante, e da dignidade da pessoa humana.

(E) da dignidade da pessoa humana, da sociabilidade da pes-

soa humana, e da perfectibilidade humana.

47) De acordo com o Decreto n° 1.948/ 96, que regulamenta a Lei
n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Polí-

tica Nacional do Idoso, é correto afirmar que

(A) a permanência ou não do idoso doente em instituições

asilares de caráter social dependerá de avaliação médica

prestada pelo Serviço Social local.

(B) o idoso terá atendimento preferencial apenas nos órgãos

públicos prestadores de serviços à população.

(C) fica permitida a permanência, em instituições asilares

de caráter social, de idosos portadores de doenças que

exijam assistência médica permanente ou de assistência

de enfermagem intensiva.

(D) o idoso que tenha meios de prover sua própria subsistên-

cia, que tenha família, ou cuja família tenha condições

de prover sua manutenção, terá assegurada a assistência

asilar.

(E) compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social e aos

conselhos setoriais, no âmbito da seguridade, a formu-

lação, coordenação, supervisão e avaliação da Política

Nacional do Idoso, respeitadas as respectivas esferas de

atribuições administrativas.
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48) Qual é o princípio que rege o Sistema Nacional de Seguran-

ça Alimentar e Nutricional - SISAN de acordo com a Lei
n° 11.346/ 2006?

(A) Do desenvolvimento de pesquisas e da capacitação de re-

cursos humanos.

(B) Da articulação entre orçamento e gestão.

(C) Da promoção da intersetorialidade das políticas, progra-

mas e ações governamentais e não governamentais.

(D) Da transparência dos programas, das ações e dos recursos

públicos e privados e dos critérios para sua concessão.

(E) Da descentralização das ações e da articulação, em re-

gime de colaboração, entre as esferas de governo.

49) De acordo com a Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a

União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios pode-

rão criar e promover, no limite das respectivas competên-

cias:

(A) programas e campanhas de enfrentamento da violência do-

méstica e familiar.

(B) centros de atendimento em regime fechado para mulheres e

seus dependentes em situação de violência doméstica.

(C) hospital-dia para mulheres em situação de violência do-

méstica e familiar.

(D) casas-abrigo para mulheres e todos seus dependentes em

situação de violência doméstica e familiar.

(E) centros de educação e de reabilitação para os agredidos .
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50) Analise as afirmativas abaixo.

Segundo Iamamoto (2007), "o grande desafio na atualidade é,

pois, transitar da bagagem teórica acumulada ao enraizamento

da profissão na realidade, atribuindo, ao mesmo tempo, uma

maior atenção às estratégias, táticas e técnicas do trabalho

profissional, em função das particularidades dos temas que

são objetos de estudo e ação do assistente social." No ba-

lanço da formação profissional feito pela ABESS pela sua

"Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional",

tendo em vista as dificuldades atualmente presentes, é cor-

reto afirmar que as armadilhas identificadas em que os pro-

fissionais de Serviço Social se viram prisioneiros nos

últimos anos são:

I - teoricismo.

II - politicismo.
III- tecnicismo.
IV - metodologismo.

V - praticismo. '

Assinale a opção correta.

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

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

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

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

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