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Questão 21 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Coloque Falso (F) ou Verdadeiro(V) nas assertivas acerca do Código de Ética do Profissional do Serviço Social e assinale a 
alternativa correta: 
 

(   )   Os valores contidos no Código de Ética Profissional são orientadores das opções, das escolhas, dos 
posicionamentos e dos julgamentos de valor realizados cotidianamente. 

(   )   Não é preciso que os valores no Código de Ética profissional ganhem efetividade na transformação da realidade, 
na prática social concreta. 

(   )   A ética profissional se objetiva por meio de ações conscientes e críticas, do alargamento do espaço profissional e 
compartilhamento com outros profissionais. 

(   )   A ética profissional exige a participação ativa dos sujeitos coletivos, que – em graus variados, com diversas 
medidas e possibilidades de engajamento – são os protagonistas de escolhas e posicionamentos de valor. 

 
A. F, V, V, F. 
B. V ,V, F, F. 
C. V, F, V, V. 
D. F, V, F, V. 

 
 

Questão 22 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

É atribuição privativa profissional do assistente social, segundo a Lei de regulamentação da profissão (Lei nº 8.662/93): 
 

A. Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas. 
B. Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 
C. Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
D. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas, e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 

com participação da Sociedade Civil. 
 

Questão 23 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social  
 

De acordo com Iamamoto e Carvalho, a origem do Serviço Social no Brasil, na década de 1930, está intrinsecamente 
associada, exceto: 
 

A. A uma estratégia da classe dominante para disciplinar e atenuar os males sociais advindos da expansão capitalista. 
B. À inexistência de classe operária. 
C. Às formas assumidas pelos embates da classe social subalterna com o bloco do poder no enfrentamento da questão 

social. 
D. À burguesia emergente do Brasil. 
 

Questão 24 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
No que se refere ao desenvolvimento das famílias atendidas na rede socioassistencial, segundo a legislação social vigente no 
país, a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, de 7/12/1993, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, e a Política Nacional da Assistência Social, o trabalho socioeducativo é enfocado como: 
 

A. única possibilidade de acompanhamento. 
B. uma impossibilidade de acompanhamento. 
C. uma das possibilidades de acompanhamento. 
D. irrelevante no exercício da profissão. 
 

Questão 25 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

A Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão do Assistente social, estabelece respectivamente nos seus 
artigos 4o e 5o as competências e atribuições privativas do assistente social. Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
 

1. Competência 
2. Atribuições privativas 

 

(    ) realizar  vistorias,  perícias   técnicas,   laudos   periciais, informações e pareceres 
sobre matéria de Serviço Social.  

(     ) planejar,  executar  e  avaliar   pesquisas   que   possam contribuir para a análise da 
realidade social e para subsidiar ações profissionais. 

(     ) realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades. 

(   ) assumir no magistério de Serviço Social, tanto em nível de graduação quanto pós-
graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em 
curso de formação regular. 

A. 2, 2, 1, 2.     
B. 1, 1, 2, 2.   
C. 2, 1, 1, 2.  
D. 1, 2, 1, 2. 
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Questão 26 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Pode-se afirmar que o Serviço Social brasileiro contemporâneo, segundo os teóricos do Serviço Social, se caracteriza: 
 

A. Por fundamentos conservadores calcados em valores morais, nos quais o racionalismo higienista se faz presente. 
B. Pela matriz marxista, que, em sua apreensão instrumental e imediata do ser social, analisa as relações sociais dos 

indivíduos no plano de suas vivências imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em sua objetividade e 
imediaticidade. 

C. Pelo método positivista, que restringe a visão de teoria ao âmbito do verificável, da experimentação e da fragmentação. 
D. Por uma visão renovada e crítica das ações acadêmico-profissionais e sociais, que, a partir da reconceituação do Serviço 

Social, voltam-se veementemente à defesa dos trabalhadores e do acesso à terra para a produção de meios de vida e ao 
compromisso com a consolidação da democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social. 

 
Questão 27 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Analise os itens abaixo e selecione a alternativa correta sobre a reprodução das relações sociais na sociedade capitalista, na 
teoria social crítica: 
 

I. Reprodução de um modo de vida e de trabalho que envolve o cotidiano da vida social.  
II. Reprodução das forças produtivas sociais do trabalho e das relações de produção na sua globalidade, 

envolvendo sujeitos e suas lutas sociais. 
III. Reprodução das relações de poder e os antagonismos de classes.  

 

A. Apenas I está correta.  
B. Apenas I e II estão corretas. 
C. Apenas I e III estão corretas.  
D. Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 28 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

O atual Código de Ética do Profissional de Serviço Social afirma os princípios que fundamentam a profissão, dispondo sobre os 
direitos e deveres do profissional. Sendo assim, é incorreto afirmar que: 
 

A. É vedado ao assistente social abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 

B. O reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais são princípios fundamentais que devem nortear a atuação do 
assistente social. 

C. O aprimoramento profissional de forma contínua a serviço dos princípios do Código de Ética Profissional é direito do 
assistente social garantido pelo Art. 2º do referido documento legal. 

D. É dever do assistente social utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 
 

Questão 29 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Marque a alternativa incorreta: 
 

A. Pode-se afirmar que estratégias em Serviço Social são processos de articulação e mediação de poderes e mudança de 
relações de interesses, assim como de referências e patrimônios em jogo. 

B. O empowerment garante aos sujeitos e aos grupos o fortalecimento do movimento de participação, porém não 
trabalha/fortalece os grupos para a ação fiscalizadora dos poderes estatais. 

C. As estratégias estão vinculadas às trajetórias e devem visar ao fortalecimento do poder dos sujeitos, dominados nas suas 
relações sociais. 

D. O empowerment consiste no “fortalecimento” – psicológico, social, cultural, político e econômico - dos sujeitos, por meio de 
instrumentos e recursos, aumentando nestes o exercício de sua cidadania. 

 

Questão 30 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

A pesquisa no Serviço Social possibilita desenvolver competências profissionais: 
 

A. em cinco aspectos: o didádico-pedagógico, a imediaticidade, o investigativo, o supervisional e a pericial. 
B. em três níveis: competências teórico-metodológicas, competências políticas, competências técnico-operativas. 
C. descritas no inciso XI do Art.4º da Lei nº 8.662/93. 
D. explicitadas nos incisos XI e XII do Art. 5º da Lei nº 8.662/93. 
 

Questão 31 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
A partir da tradição marxista, sobre o conceito de reprodução social e relações sociais pode-se afirmar: 
 

A. As relações sociais são estanques e devem ser analisadas desconsiderando os processos históricos. 
B. O processo de reprodução social não consiste em conceito fundamental para a compreensão da profissão de Serviço 

Social na sociedade capitalista. 
C. O conceito de reprodução social refere-se ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais na 

sociedade capitalista. 
D. O processo de reprodução social refere-se às formas com que são arranjadas e rearranjadas as relações sociais na 

sociedade capitalista, não refletindo nos processos de trabalho dos assistentes sociais. 
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Questão 32 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Analise os itens abaixo e selecione a alternativa correta sobre o exercício profissional do Assistente Social ser 
necessariamente polarizado pela trama de suas relações e interesses sociais. Assim o Assistente Social: 
 

I. Participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação, quanto da resposta às necessidades de 
sobrevivência das classes trabalhadoras e da reprodução do antagonismo dos interesses sociais.  

II. Participa de um processo que tanto permite a continuidade da sociedade de classes quanto cria as possibilidades 
de sua transformação. 

III. Participa de um terreno sócio-histórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, 
indissociáveis dos projetos mais amplos para a sociedade.  

 

A. Apenas I está correta.  
B. Apenas I e II estão corretas. 
C. Apenas I e III estão corretas.  
D. Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 33 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social  
 

São desafios profissionais e acadêmicos que se apresentam ao Serviço Social na atualidade, exceto: 
 

A. o desnecessário acompanhamento da qualidade acadêmica da formação universitária. 
B. a exigência de rigorosa formação teórico-metodológica. 
C. a articulação com entidades, forças políticas e movimentos dos trabalhadores. 
D. o cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das condições de trabalho e da qualidade dos atendimentos. 
 
Questão 34 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Levando-se em conta a discussão contemporânea sobre o mundo do trabalho, indique a alternativa correta. 
 

A. Pode-se tomar por equivalentes os conceitos de trabalho e emprego. 
B. É por meio do trabalho que o homem torna-se ser social, característica exclusiva do humano. 
C. A história da realização do ser social funda-se no processo de produção e reprodução de sua existência e o ato social só 

pode ser efetivado pelo emprego. 
D. A ação da abelha que constrói sua colméia a partir da transformação da matéria é um exemplo do processo de ideação 

que, segundo Marx, é pertinente a qualquer ser.  
 
Questão 35 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Sobre políticas de educação no Brasil nos últimos anos pode-se afirmar que: 
 

A. O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é um plano de atenção à saúde do discente e foi instituído em 
dezembro de 2007, com vistas a garantir a menor evasão nas universidades públicas e privadas. 

B. O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)  é um plano que contempla ações específicas do programa 
REUNI e possui financiamento próprio, podendo ser aplicado prioritariamente na área da saúde dos servidores e discentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

C. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) tem o objetivo de 
criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. 

D. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) não prevê incremento 
financeiro para a expansão universitária para os próximos cinco anos, tendo em vista os investimentos feitos pelo governo 
nos últimos anos nos programas: Programa Universidade para Todos (PROUNI) e Financiamento Estudantil (FIES). 

 

Questão 36 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Sobre o caráter essencialmente político da prática profissional do Assistente Social, é possível afirmar, exceto: 
 

A. Essa prática profissional explica-se no âmbito das próprias relações de poder da sociedade. 
B. A intervenção do Assistente Social sofre condicionamentos objetivos dos contextos onde atua. 
C. Podem-se definir estratégias profissionais e políticas no sentido de reforçar os interesses da população com a qual o 

Assistente Social trabalha. 
D. É impossível colocar o Serviço Social na perspectiva dos interesses de seus usuários. 
                                       

Questão 37 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Acerca do debate atual sobre o terceiro setor indique a alternativa correta. 
  

A. De acordo com a discussão atual sobre o terceiro setor, tem-se que as ONG’s vêm suprir lacunas deixadas pelas ações do 
Estado em decorrência de uma política neoliberal. 

B. As Organizações Não Governamentais (ONG’s) tem papel fundamental na sociedade capitalista, pois garantem ações 
apenas em áreas que não são de responsabilidade do Estado. 

C. As Organizações Não Governamentais (ONG’s) são instrumentos de consolidação das Políticas Públicas e não podem ser 
financiadas por órgãos governamentais, ou ainda estabelecer parcerias com estes, justamente por serem “organizações 
não-governamentais”. 

D. Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), nenhuma Organização Não 
Governamental (ONG) inscrita hoje na associação é permeada por ações assistencialistas. 
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Questão 38 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Segundo o autor Vicente de Paula Faleiros, as relações de violência se apresentam em três grandes dimensões, a saber: a 
violência sociopolítica, a violência institucional e a violência intrafamiliar. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A. A Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, recebeu esse nome em homenagem à biofarmacêutica Maria da 

Penha Maia Fernandes, que lutou durante vinte anos para ver seu agressor preso. 
B. A Lei Maria da Penha é usada, exclusivamente, para proteger mulheres vítimas de violência. 
C. O bullying consiste em ações de violência que podem ocorrer em escolas, trabalhos e outros ambientes. 
D. A violência intrafamiliar pode aprensentar dimensões específicas como: violência física, violência psicológica, violência 

financeira, violência sexual, negligência e abandono. 
 

Questão 39 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Preencha as lacunas conforme os conceitos dos termos dados e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
 

1. Despublicizado 
2. Institucionalização e legitimação 
3. Enfoque individualista, psicologizante 

e moralizador da questão social 
4. Assistencialismo 
 
 

(    ) 
 
(    ) 
(    ) 
 
 
(    ) 

Ação assistencial que não se funda no reconhecimento do direito 
social de seus usuários, mas no paternalismo e no clientelismo. 
Fora do espaço público, localizado na iniciativa privada. 
Enfoque que define a questão social como de responsabilidade dos 
indivíduos que a vivem, quer por seus problemas psicológicos, quer 
por suas condutas morais inadequadas.  
Processo pelo qual o Serviço Social se institui e se estabelece como 
profissão, adquirindo o reconhecimento social de suas atribuições e 
competências na divisão social do trabalho. 

A. 2, 1, 3, 4. 
B. 4, 3, 2, 1. 
C. 4, 1, 3, 2.  
D. 1, 3, 4, 2. 
 

Questão 40 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
A. Segundo Berzins, em demografia, entende-se por envelhecimento populacional o processo de crescimento da população 

considerada idosa em uma dimensão tal que, de forma sustentada, amplia-se a sua participação relativa no total da 
população. 

B. No Brasil o processo de envelhecimento da população ainda não está acontecendo, já que a pirâmide demográfica do 
início do século XXI continua idêntica àquela que retrata a situação da população idosa da década de 50 do século XX. 

C. Em 2050, segundo previsão da ONU, o mundo terá mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças abaixo dos 14 
anos. 

D. Segundo Faleiros, são três as dimensões da longevidade: a proteção social, o cuidado com a saúde e a mudança de 
comportamento. 

 
Questão 41 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
 

Sobre Política Social marque a alternativa incorreta. 
 
A. Política social pode ser entendida como uma ação emancipatória quando se funda na cidadania organizada dos 

interessados. 
B. O assistencialismo pode ser apreendido como estratégia de manutenção das desigualdades sociais, enquanto a 

assistência corresponde a um direito humano. 
C. A distribuição de cestas de alimentos para a população pobre é uma ação que incide diretamente na população e “trata” a 

pobreza estrutural. 
D. A política social pode ser caracterizada como uma estratégia de preservação da economia capitalista. 
 
Questão 42 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Em relação ao caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho profissional no campo das políticas sociais públicas, é incorreto  
afirmar: 
 
A. Cada vez é mais frequente e necessário o trabalho compartilhado com outros profissionais na coordenação e na 

implementação de projetos em diferentes campos das políticas sociais e nas atividades sociojurídicas. 
B. O trabalho interdisciplinar demanda a capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de análise e propostas de 

ações diante dos objetos comuns a diferentes profissões. 
C. Tal perspectiva de atuação leva à diluição das identidades e competências de cada profissão, impedindo ações sociais 

efetivas. 
D. O trabalho interdisciplinar exige maior explicitação das áreas disciplinares no sentido de convergirem para a consecução 

de projetos a serem assumidos coletivamente. 
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Questão 43 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social  
 
Considerando as profissões como construções históricas que somente ganham significado e inteligibilidade se analisadas no 
interior do movimento das sociedades nas quais se inserem, coloque falso (F) ou verdadeiro (V) e assinale a alternativa 
correta. 
 

(   ) As determinações sociopolíticas do Serviço Social em sua origem e os processos que levam à sua 
organização como profissão são condicionados pelas necessidades derivadas do desenvolvimento 
capitalista. 

(   ) As condições propícias à profissionalização do Serviço Social  foram criadas  a  partir  da  crescente  
intervenção  do Estado capitalista nos processos de regulação e reprodução social, por meio das políticas 
sociais públicas. 

(     )  A Igreja Católica é a única responsável pela configuração da identidade que marca a gênese do Serviço 
Social no Brasil. 

(     )  A questão social é irrelevante na constituição identitária do Serviço Social. 
 
A. V, V, F, F. 
B. F, F, V, V. 
C. V, F, F, V. 
D. V, F, V, F.  
 
 

Questão 44 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Sobre a Saúde Mental no Brasil é correto afirmar que: 
 
A. A Política Nacional de Saúde Mental objetiva instituir um modelo de atenção à saúde mental baseada na 

institucionalização de hospitais psiquiátricos. 
B. A lei nº 10.621/08 dá início ao processo de reforma psiquiátrica, visando a não internação dos pacientes com problemas 

mentais, promovendo dessa forma o tratamento mais humanizado. 
C. Itajubá ainda não possui Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e tão menos Centro de Atenção Psicossocial para àlcool 

e drogas (CAPSad). 
D. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são definidos como unidades de atendimento intensivo e diário aos 

portadores de sofrimento psíquico grave, sendo assim uma alternativa às internações de longa permanência em hospitais 
psiquiátricos. 

 
 

Questão 45 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Os anos 1990 foram palco de um complexo processo de regressões no âmbito do Estado e da universalização dos direitos, 
desencadeando novos elementos que se contrapõem ao processo de democratização política, econômica e social em nosso 
país. Sobre esse panorama, assinale a alternativa incorreta: 
 
A. A referência menor é o mercado e suas demandas e prerrogativas. 
B. O processo de destituição de direitos que vem no rastro da reforma conservadora do Estado e da economia e desencadeia 

um crescente e persistente processo de sucateamento dos serviços públicos. 
C. Há o esvaziamento da própria noção de direitos relacionado a uma suposta desnecessidade de tudo que é público e 

estatal. 
D. O agravamento da questão social decorre do processo de re-estruturação produtiva e da adoção do ideário neoliberal. 
 
 

Questão 46 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Proteção social significa, exceto: 
 
A. Conjunto de ações coletivas voltadas para proteger os indivíduos e a sociedade dos riscos inerentes à condição humana. 
B. Conjunto de ações estatais que visam a atender necessidades geradas em diferentes momentos históricos relativas às 

múltiplas situações de dependência. 
C. Sistema organizado pelo terceiro setor para garantir os direitos de todos. 
D. Conjunto de ações associadas às necessidades de segurança em situações de risco e vulnerabilidade social.  
 
Questão 47 – Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 
Sobre a qualidade de vida no trabalho é correto afirmar: 
 
A. Atualmente sabe-se que o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores devem estar dissociados de seu desempenho 

profissional para não implicar prejuízos institucionais. 
B. As ações de Qualidade de Vida no Trabalho, sob o olhar do Serviço Social, devem visar, prioritariamente, à produtividade 

na empresa. 
C. Fatores ambientais e sociopolíticos não influenciam a Qualidade de Vida no Trabalho. 
D. A Qualidade de Vida para a Organização Mundial da Saúde é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema e valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações. 
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Questão 48 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Considerando o processo de constituição das principais matrizes do conhecimento e da ação do Serviço Social brasileiro e 
latino-americano, enumere pela ordem histórica: 
 

(   )  A pluralidade de contextos que exigem compreender e intervir nas novas configurações e manifestações da 
"questão social”. 

(   )   O caráter de apostolado fundado em uma abordagem da "questão social" como problema moral e religioso e 
numa intervenção que prioriza a formação da família e do indivíduo para solução dos problemas e atendimento 
de suas necessidades materiais, morais e sociais. 

(    )    A interlocução com o marxismo diante da necessidade de construção de um novo projeto comprometido com as 
demandas das classes subalternas, particularmente expressas em suas mobilizações. 

(  )  O "arranjo teórico doutrinário", caracterizado pela junção do discurso humanista cristão com o suporte técnico-
científico de inspiração na teoria social positivista, reitera para a profissão o caminho do pensamento 
conservador. 

 

A. 2, 3, 1, 4. 
B. 3, 4, 2, 1.     
C. 4, 1, 3, 2. 
D. 4, 3, 1, 3. 
 

Questão 49 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Sobre a questão social é incorreto afirmar que: 
 

A. é um fato social, um problema social, um fenômeno social, desvinculado da forma com que a sociedade produz e reproduz 
as relações sociais. 

B. é objeto do trabalho e da formação profissional do assistente social. 
C. é expressão das contradições inerentes ao capitalismo. 
D. se apresenta como eixo central e articulador da produção e da reprodução do capitalismo contemporâneo. 
 
 

Questão 50 - Conhecimentos Específicos - Assistente Social 
 

Segundo Iamamoto, é correto afirmar que a pesquisa na qual se faz necessário o “mergulho na realidade social” é aquela: 
 

A. que se constitui em um processo de análise sistemática, desconsiderando o indivíduo na sua totalidade. 
B. que se constitui em um processo sistemático de ações, visando investigar/interpretar, desvelar um objeto que pode ser um 

processo social, histórico, um acervo teórico ou documental. 
C. identificada como mera sistematização de dados. 
D. balizada por quatro princípios que lhe dão direção: rigor teórico-metodológico, pluralismo, parcialidade e superficialidade. 
 
 
 


