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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - A seguridade social no Brasil assegurada na
Constituição Federal de 1988 passa a ter em perspectiva a
construção de um padrão público universal de proteção
social. Segundo BEHRING (2008) esse padrão é
visceralmente atacado no processo de contra-reforma do
Estado brasileiro, que acaba instituindo uma:
A) Dualidade americanizada
B) Dualidade excludente
C) Dualidade universal
D) Dualidade discriminatória
E) Dualidade compensatória
02 - Em sua obra Capitalismo Monopolista e Serviço
Social, José P. Netto (1996) afirma que a política social
criada pelo Estado burguês na era do capitalismo
monopolista se caracteriza como uma estratégia com dupla
função de:
A) Administrar as expressões da questão social e
expandir o capital.
B) Suprimir as expressões da questão social e atender
as demandas da população alvo.
C) Administrar as expressões da questão social e
atender às demandas da ordem monopólica.
D) Intervir na questão social e proteger o capital.
E) Manter o controle das expressões da questão
social e redistribuir os custos com a reprodução da
força de trabalho.
03 - Na visão de Paulo Netto (1996) a criação de um
espaço sócio-ocupacional para o Serviço Social vincula-se
diretamente as condições histórico-sociais da:
A) Ampliação da sociedade burguesa
B) Evolução da ajuda
C) Organização da caridade
D) Racionalização da filantropia
E) Dinâmica da ordem monopólica
04 - Constitui-se em um tipo “de planejamento
governamental que têm o objetivo de coordenar os meios e
os recursos do Estado e também do setor privado para a
realização de ações relevantes e politicamente
determinadas” (KAUCHAKJE, 2008). Esse conceito
refere-se as (aos):
A) Serviços Sociais
B) Programas e Projetos Sociais
C) Gestão Compartilhada
D) Gestão Democrático-participativo
E) Políticas Públicas
05 - Em sua obra Estratégias em Serviço Social
(FALEIROS, 1997), afirma que o Serviço Social atua
numa correlação particular de forças sob a forma
institucionalizada, por isso as mediações realizadas pelo
assistente social no âmbito institucional precisam ser:
A) Particularizadas e fragmentadas
B) Contextualizadas e territorializadas
C) Corporativistas e territorializadas
D) Contextualizadas e particularizadas
E) Coletivizadas e particularizadas.

06 - Ao tratar das determinações históricas e particulares da
ética profissional MARIA LÚCIA BARROCO (2009) sustenta
que:
A) Suas determinações são mediadas por demandas que
passam a legitimar a profissão na divisão social do
trabalho na sociedade capitalista;
B) A ética se objetiva como uma ação moral, através da
prática profissional.
C) Suas determinações nem sempre são mediadas pelo
conjunto de necessidades e possibilidades;
D) A ética está acima das escolhas morais dos indivíduos.
E) As normas éticas podem ser aceitas ou não de forma
genérica pelos indivíduos.
07 - Na década de 1960, o Serviço Social latino-americano dá
início ao Movimento de Reconceituação. No Brasil, esse
movimento foi nomeado por NETTO (1994) de processo de
renovação do Serviço Social que se desdobrou em três
direções: Perspectiva modernizadora, reatualização do
conservadorismo e a intenção de ruptura. Esta última teve
como substrato nuclear:
A) Uma crítica sistemática ao desempenho tradicional e
aos seus suportes teóricos, metodológicos e
ideológicos, ou seja, buscou romper com a herança
teórico-metodológica do pensamento conservador.
B) Rompimento com o conservadorismo e garantir uma
postura de cientificidade a profissão.
C) Instituir a humanização nas ações através da ajuda
psicossocial.
D) Romper com o tradicionalismo adotando novas
estratégias de ações que favoreça o desenvolvimento
capitalista.
E) Crítica e rompimento com o conservadorismo
proporcionando a renovação profissional adequada à
autocracia burguesa.
08 - Ao analisar a produção teórica brasileira sobre os
fundamentos do trabalho do Assistente Social, na obra Serviço
Social em Tempos de Capital Fetiche, MARILDA
IAMAMOTO (2007) trabalha a partir das teses:
(1) A tese da identidade alienada
(2) A tese da proteção social
(3) A tese da correlação de forças
(4) A tese do trabalho social
(5) A tese da prática indiferenciada.
Enumere a seqüência que apresenta corretamente as teses da
autora.
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
09 - A questão social e suas variadas expressões se constituem
em matéria-prima do trabalho do assistente social. Na análise
de CARMELITA YAZBEK (2004), as novas configurações e
expressões da questão social apresentam como elementos
centrais a (o):
A) Pobreza, exclusão e marginalidade
B) Marginalidade, subalternidade e violência
C) Pobreza, exclusão e subalternidade
D) Exclusão, violência e pobreza
E) Marginalidade, pobreza e vulnerabilidade social.

10 - Orientar o trabalho profissional nas bases do projeto
ético-político do Serviço Social exige um perfil profissional
culto, crítico, capaz de formular, recriar e avaliar propostas
democráticas (IAMAMOTO, 2007). Nessa perspectiva, o
profissional deve ter:
A) Compromisso ético-político e compromisso teóricometodológico.
B) Postura crítica capaz de atender as solicitações do
capital.
C) Compromisso ético-político e múltiplas habilidades.
D) Competência teórico-metodológica realizar a leitura
da realidade social.
E) Com competência para utilizar o instrumental
técnico-operativo.
11 - Segundo JOSÉ P. NETTO (2007) o projeto ético-político
do Serviço Social em sua dimensão política defende:
I. A equidade e a justiça social na perspectiva da
universalização do acesso a bens e serviços;
II. Ampliação e consolidação da cidadania com garantia
dos direitos civis, políticos e sociais;
III. A democracia enquanto participação política e
socialização da riqueza;
IV. A formação permanente dos profissionais como forma
de estimular uma maior participação política nos fóruns
democráticos;
V. O compromisso com o projeto societário vigente e
hegemônico como uma estratégia para estimular a
participação dos usuários.
Segundo as afirmações, assinale a opção correta.
A) II, III, V
B) III, IV, V
C) I, II, IV
D) I, II, III
E) I, II, V
12 - Para DALVA HORÁCIO COSTA (2007), a partir da
nova sistemática de operacionalização do Sistema Único de
Saúde (SUS) é possível observar que emerge um conjunto de
requisições expressivas da tensão existente entre as ações
tradicionais e as novas proposições do sistema, que
determinam a atuação do profissional do Serviço Social.
Essas requisições têm relação com o (a):
(1) Histórico déficit de oferta dos serviços, para atender às
necessidades da população;
(2) Dizem respeito às inovações gerenciais, tecnológicas e
técnico-políticas implementadas no sistema;
(3) Respondem pelas necessidades que derivam da adaptação
dos usuários e profissionais a atual estrutura tecnoorganizativa do SUS;
(4) As que se referem às urgências sociais causadas pela
organização do sistema e pela demanda reprimida;
(5) As que estão relacionadas ao conjunto de ações voltadas
para a prevenção, recuperação e controle do processo
saúde/doença da população.
A partir das afirmações, enumere a seqüência que responde
corretamente a questão.
A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 5

13 - A partir de um conjunto de mudanças decorrentes das
transformações societárias, MOTA; MARANHÃO e
SITCOVSKY (2009) apontam algumas tendências atuais
da seguridade social brasileira como:
I. Privatização e mercantilização de alguns serviços
sociais, consolidando a figura do cidadão-consumidor.
II. A regressão das políticas redistributivas em prol de
políticas compensatórias de combate à pobreza.
III. Emergência de novos protagonistas, tais como a
empresa socialmente responsável e o voluntariado com
práticas que amparam a redefinição da intervenção do
Estado.
IV. A dependência existente entre a política de assistência
social e as demais políticas públicas de intervenção sobre o
mercado de trabalho.
V. A consolidação e ampliação da universalização na
proteção social brasileira após a década de 1990.
Segundo as afirmações, assinale a opção correta.
A) II, III, IV
B) I, II, III
C) III, IV, V
D) II, IV, V
E) I, II, IV
14 - ELAINE BEHRING (2009) afirma que aos olhos do
neoliberalismo as políticas sociais são:
A) Paternalistas,
geradoras
de
desequilíbrio,
desconcentradas e, de preferência, devem ser
focalistas.
B) Geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do
trabalho, e, de preferência, devem ser executadas
pelo mercado.
C) Geradoras de desequilíbrio, com alto custo, e, de
preferência, devem sair da responsabilidade do
Estado.
D) Paternalistas, geradoras de desequilíbrio da
máquina estatal e, que, portanto, devem ser
transferidas para o mercado.
E) Paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo
excessivo do trabalho e, de preferência, devem ser
acessadas via mercado.
15 - Segundo GUERRA (2000), na medida em que os
profissionais utilizam, criam, adequam às condições
existentes, transformando-as para objetivação das
intencionalidades de suas ações passam a ser portadoras
de:
A) Instrumentalidade
B) Instrumentalização
C) Mediação
D) Ações instrumentais
E) Razão instrumental
16 - O Artigo 22 da Lei 8.742/1993 descreve como
provisões gratuitas que visam cobrir determinadas
necessidades temporárias em razão de contingências,
relativas a situações de vulnerabilidades temporárias. Esse
artigo refere-se ao (os):
A) Benefícios eventuais
B) Benefício de Prestação Continuada – BPC
C) Programas de assistência social
D) Programas de enfrentamento da pobreza
E) Serviços assistenciais de caráter emergencial

17 - De acordo com a Norma Operacional Básica
NOBSUAS/2005, a proteção social de assistência social ao
focar no desenvolvimento humano e nos direitos de
cidadania, deve ter como princípios:
I. A proteção pró-ativa
II. A territorialização
III. A segurança de acolhida
IV. Integração às políticas sociais e econômicas
V. A segurança social de renda
Segundo as afirmações, assinale a opção correta.
A) I, II, III
B) I, II, IV
C) II, III, IV
D) III, IV, V
E) I, III, V
18 - A NOBSUAS/2005 determina que os serviços de
proteção social básica e especial devem:
A) Abrir espaços e oportunidades quando
necessário, para o exercício da cidadania ativa no
campo social.
B) Identificar pessoas com redução da capacidade
pessoal, com deficiência ou em abandono.
C) Conter normas que disponham sobre o seu
funcionamento e o acesso aos benefícios sob
garantias de concretização dos direitos
socioassistenciais.
D) Não deve ter como parâmetros os princípios do
sistema de seguridade social.
E) Nenhuma das respostas anteriores
19 - A Resolução n. 109 de 11 de novembro de 20009, que
trata
da
Tipificação
Nacional
de
Serviços
Socioassistenciais, estabelece que os serviços da proteção
social especial de média complexidade objetiva,
EXCETO:
A) Contribuir para restaurar e preservar a
integridade e autonomia dos usuários
B) Identificar situações de dependência social
C) Prevenir a reincidência de violação de direitos
D) Contribuir para o fortalecimento da família no
desempenho de sua função protetiva
E) Contribuir para romper com padrões violadores
de direitos no interior da família
20 - De acordo com a Resolução n. 109/2009 o serviço de
acolhimento em famílias acolhedoras deve ter como
impacto social esperado:
(1) Contribuir para que crianças e adolescentes sejam
protegido por suas famílias e tenha seus direitos
garantidos.
(2) Desinstitucionalização de crianças e adolescentes.
(3) Redução das violações dos direitos socioassistenciais,
seus agravamentos ou reincidência.
(4) Preservar os vínculos com a família de origem.
(5) Acolher e dispensar cuidados individualizados em
ambiente familiar.
Estão corretos apenas:
A) 2, 3, 4
B) 1, 4 ,5
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 5

21 - De acordo com os Parâmetros para a atuação de
Assistentes Sociais na Saúde (CFESS, 2009), pensar hoje
uma atuação competente e crítica do Serviço Social nessa
área consiste em:
( ) Estar articulado e sintonizado ao movimento dos
trabalhadores e usuários pela real efetivação do SUS;
( ) Elaborar e participar de projetos de educação permanente;
( ) Assessorar os movimentos em prol do SUS, sempre que
se fizer necessário;
( ) Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços
de saúde da instituição;
( ) Fazer articulações com os diferentes protagonistas sociais,
apenas se necessário.
A partir das afirmações marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
A) V, V, V, F, F
B) F, V, F, F, V
C) F, F, V, F, V
D) V, V, F, F, F
E) V, V, F, V, F
22 - O Artigo 5º da Lei de Regulamentação da Profissão
estabelece as seguintes atribuições privativas do Assistente
Social, EXCETO:
A) Coordenar, planejar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social.
B) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço
Social.
C) Treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social.
D) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas.
E) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração pública direta, indireta, empresas e
outras entidades.
23 - De acordo com os Parâmetros para atuação do Assistente
Social na Política de Assistência Social (CFESS, 2009) na
materialização das diversas competências e estratégias
profissionais do assistente social no âmbito da política
destaca-se:
(1) Realizar pesquisas para identificação das demandas e
reconhecimento das situações de vida da população.
(2) Formular e defender a constituição de orçamento público
necessário à implementação do plano de assistência social.
(3) Fortalecer apenas se necessário a participação dos (as)
usuários (as) e movimentos sociais no processo de efetivação
da política.
(4) Estimular a organização coletiva e orientar os (as)
usuários (as) e trabalhadores (as) da política se estiver
representando o Conselho de Assistência Social.
(5) Planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos
recursos orçamentários nos benefícios e serviços
socioassistenciais nos CREAS e CRAS.
Estão corretos apenas:
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 4

24 - A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre
as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde,
determina como parte integrante do campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de:
A) Vigilância sanitária e integralidade da assistência
B) Saúde do trabalhador e igualdade da assistência à
saúde
C) Vigilância nutricional e direito à informação às
pessoas assistidas.
D) Vigilância sanitária e saúde do trabalhador
E) Integralidade da assistência e regionalização da rede
de serviços.
25 - De acordo com o Artigo 2º do Código de Ética dos
Assistentes Sociais (1993) se constitui direitos do Assistente
Social, EXCETO:
A) Inviolabilidade no local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional.
B) Pronunciamento em matéria de sua especificidade,
sobre tudo quando se tratar de assuntos de interesse
da população.
C) Desempenhar suas atividades profissionais, com
eficiência e responsabilidade, observando a
legislação em vigor.
D) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas,
resguardados os direitos de participação de
indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.
E) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.
26 - Em conformidade com o Capítulo II, Artigo 7º do
Código de Ética de Assistentes Sociais, se constitui em um
direito do profissional em sua relação com as instituições
empregadoras.
A) Ter acesso limitado à população usuária e aos
programas sociais executados pela instituição.
B) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e
programas da instituição em que trabalha, quando
os mesmos estiverem ferindo os princípios e
diretrizes deste código.
C) Contribuir para alteração da correlação de forças
institucionais, apoiando as legítimas demandas de
interesse da população usuária.
D) Empregar com transparências as verbas sob sua
responsabilidade, de acordo com os interesses e
necessidades coletivas dos usuários.
E) Ter acesso a informações institucionais que se
relacionem aos programas e políticas sociais e
sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições
profissionais.
27 - Diz respeito a uma análise detalhada da realidade social,
incluindo a identificação das necessidades, dos problemas
prioritários e respectivas causalidades bem como dos recursos
e potencialidades locais, que constituem reais oportunidades
de desenvolvimento (GLOSSÁRIO DA ASSSITÊNCIA
SOCIAL, 2009). Este texto refere-se a (ao):
A) Desenvolvimento sustentável
B) Estudo social
C) Indicador social
D) Estudo de caso
E) Diagnóstico social

28 - A Reforma Psiquiátrica no Brasil teve início na década de
1970 com o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental
(BRASIL, 2005). Dentre as várias reivindicações desse
movimento cita-se:
A) Crítica
ao
chamado
saber
psiquiátrico;
desorganização nos manicômios.
B) Violência nos manicômios; luta pela ampliação da
participação de outros profissionais na assistência as
pessoas com transtornos mentais.
C) Crítica ao modelo hospitalocêntrico na assistência as
pessoas com transtornos mentais; crítica ao chamado
saber psiquiátrico.
D) Defesa de um trabalho interdisciplinar nos hospitais;
violência nos manicômios.
E) Criação dos direitos das pessoas com transtornos
mentais; ampliação dos manicômios.
PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até bem
pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no Brasilcolônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os
nossos historiadores pela vida das cidades – simples pontos de
comércio ou de festividades religiosas –, estas não podiam
exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que,
sem nenhum controle normativo, por séculos “voou com as
suas próprias asas”.
(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade
Brasileira)
29 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza pelo
Brasil-colônia.
II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da vida
do campo sobre a das cidades.
III – Segundo o autor, a evolução da língua falada independe da
condição de Brasil-colônia.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão incorretos.
30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte significado:
A) pavor
B) surpresa
C) dificuldade
D) angústia
E) antipatia
31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com relação
ao que se pode inferir do texto, exceto:
A) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque não se seguiam normas linguísticas.
B) Os historiadores consideram o campo mais importante
que as cidades.
C) Para o autor, as festas religiosas têm importância para
a evolução da língua falada.
D) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque o Brasil se distanciava linguisticamente de
Portugal.
E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em
Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.

32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão
grafados de forma correta:
A) beneficiente – misto – cafajeste
B) empecilho – disenteria – litígio
C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
E) subterfúgios – derrepente – sugestão
33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que
deve ser acentuado graficamente:
A) pudico – transfuga
B) avaro – aziago
C) ciclope – condor
D) enigma – gratuito
E) ibero – ureter
34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes
elementos mórficos:
A) prefixo – radical – desinência verbal
B) radical – desinência nominal
C) radical – vogal temática
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical – sufixo
35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o
verbo destacado no pretérito imperfeito do modo
subjuntivo:
A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
B) Farei o trabalho se tiver tempo.
C) É justo que eles fiquem.
D) Ele falava muito durante as aulas.
E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha
resolvido.
36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais
belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se,
respectivamente, quanto a predicação em:
A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.
37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador
de crase está incorreto:
A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
C) Pedro chegou à escola antes de mim.
D) Assistimos à uma partida de tênis.
E) Costumo ir à feira aos domingos.
A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e
completa um substantivo.
II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o
substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim
como o verbo “causar”.
III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence,
no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
39 - A concordância nominal está correta em todas as
frases, exceto em:
A) Virtude é necessária.
B) Escolheste má hora e lugar.
C) A bebida alcoólica é proibida.
D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
E) A porta estava meio aberta.
40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase
“Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes
que se põem a cantar”:
A) prosopopeia
B) anáfora
C) paronomásia
D) anacoluto
E) pleonasmo

