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ESPECIALIDADE 
 

 

31) Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre os instrumentos de trabalho do Assistente 
Social. A seguir, indique a opção com a sequência correta. 

 

(     ) Instrumentos de trabalho resumem-se a um arsenal de técnicas, tais como entrevistas, reuniões, plantões e 
encaminhamentos. 

 

(     ) O Assistente Social detém todos os meios necessários para a efetivação de seu trabalho de forma autônoma. 
 

(     ) A inserção do Assistente Social na esfera do trabalho é parte de um grupo de especialidades que são 
acionadas conjuntamente para a realização dos fins das instituições empregadoras. 

 

(     ) A instituição não é um condicionante externo, um obstáculo para o exercício profissional.  
 

a) F – V – V – F  
 

b) V – F – V – F 
 

c) V – V – F – F  
 

d) F – F – V – V 
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
A noção estreita de instrumento como mero conjunto de técnicas se amplia para abranger o conhecimento como um 
meio de trabalho. O assistente social não detém todos os meios necessários para a efetivação de seu trabalho de forma  
autônoma. A inserção do assistente social na esfera do trabalho é parte de um conjunto de especialidades que são 
acionadas conjuntamente para a realização dos fins das instituições empregadoras. Estas não são um condicionante 
externo, um obstáculo para o exercício profissional.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade. São Paulo: Cortez, 2000. Pág. 62 a 64. 
 
32) O que é a inserção do Serviço Social na divisão do trabalho e as novas perspectivas daí decorrentes? 

 

a) Um produto histórico. 
 

b) Desenvolvimento natural da profissão. 
 

c) Mercantilização da assistência social enquanto política. 
 

d) Negação das possibilidades de legitimação profissional. 
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
A inserção do Serviço Social na divisão do trabalho e as novas perspectivas daí decorrentes são um produto histórico. 
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. Pág 87. 
 
33) A mistificação do real erigida em mistificação da consciência do próprio profissional de Serviço Social, que se torna 

impotente para desvendar e imprimir direção à sua prática profissional, nas condições historicamente dadas da vida 
social, desdobra-se em dois comportamentos diante da prática profissional. Quais são esses comportamentos? 

 

a) Messianismo e criticismo. 
 

b) Fatalismo e messianismo. 
 

c) Academicismo e ceticismo. 
 

d) Assistencialismo e fatalismo. 
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
A mistificação do real erigida em mistificação da consciência do próprio profissional, que se torna impotente para 
desvendar e imprimir direção à sua prática profissional, nas condições historicamente dadas da vida social, desdobra-se 
em dois comportamentos diante da prática profissional. De um lado o fatalismo, traduzido numa visão “perversa” da 
profissão, naturalizando a ordem do capital, nada restando a fazer ao Serviço Social. De outro lado o messianismo 
utópico, que privilegia as intenções, o voluntarismo do profissional e traduz-se numa visão “heroica” e ingênua da 
profissão.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. Pág. 
115 e 116. 
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34) Serviços de proteção social especial de média e alta complexidade, no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
são serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Associe as 
duas colunas relacionando os níveis de proteção social especial de média e alta complexidade com seus respectivos 
serviços. (Os números poderão ser utilizados mais de uma vez.) 

 

Níveis: 
 

(1) Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
 

(2) Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Serviços: 
 

(     ) Cuidado no domicílio. 
 

(     ) Abordagem de rua. 
 

(     ) Casa de passagem. 
 

(     ) Trabalho protegido. 
A sequência correta dessa classificação é 
 

a) 1 – 2 – 1 – 2 
 

b) 2 – 2 – 1 – 1  
 

c) 1 – 1 – 2 – 2 
 

d) 1 – 2 – 2 – 1   
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 

Cuidado no domicílio e Abordagem de rua são serviços de proteção social especial de média complexidade, enquanto 
Casa de passagem e Trabalho protegido representam serviços de proteção social especial de alta complexidade.  
 
Fonte: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, 
2004. Pág. 32. 
 
35) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, excetuando-se as excepcionalidades previstas, a pessoa até _____ 
anos de idade incompletos. 

 

a) 12 
 

b) 14 
 

c) 15 
 

d) 16 
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos (...)”  
 
Fonte: BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 
 
36) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada 
 

a) dois meses. 
 

b) seis meses. 
 

c) um ano. 
 

d) dois anos.  
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
“Art. 19° § 1° Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência.” 
 
Fonte: BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 
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37) A forma flexibilizada de acumulação capitalista, em seus traços mais gerais denominada toyotismo, teve grandes 
consequências no mundo do trabalho, entre elas a(o) 

 

a) diminuição do trabalho feminino. 
 

b) aumento crescente do proletariado fabril estável. 
 

c) incremento dos assalariados médios e de serviços. 
 

d) inclusão de jovens e idosos no mercado de trabalho dos países centrais.  
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A forma flexibilizada de acumulação capitalista, em seus traços mais gerais denominada toyotismo, teve grandes 
consequências no mundo do trabalho, entre elas diminuição crescente do proletariado fabril estável, aumento do 
trabalho feminino, incremento dos assalariados médios e de serviços. Exclusão de jovens e idosos no mercado de 
trabalho dos países centrais.  
 
Fonte: ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do trabalho. 
SP. Cortez, 2003. Pág. 197. 
 
38) A regulamentação legal do projeto de profissão do Serviço Social se materializa no Código de Ética Profissional do 

Assistente Social (1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e na Proposta das Diretrizes Curriculares 
para a Formação Profissional em Serviço Social da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS, 1996). Sobre o projeto ético-político profissional, assinale a alternativa correta. 

 

a) O projeto profissional foi construído numa perspectiva meramente corporativa. 
 

b) Esse projeto realiza-se somente nas expressões e manifestações coletivas da profissão. 
 

c) Para atribuir densidade histórica ao projeto profissional, é necessário identificar as forças sociais reais que 
polarizam os projetos societários no país.  

 

d) A operacionalização do projeto profissional independe do reconhecimento da arena sócio-histórica em que se 
circunscreve o trabalho do Assistente Social na atualidade. 

 
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 

 
O projeto realiza-se nas diversas dimensões profissionais, entre elas nas expressões e manifestações coletivas da 
profissão. Para atribuir densidade histórica ao projeto profissional, é necessário identificar as forças sociais reais que 
polarizam os projetos societários no país. O projeto profissional não foi construído numa perspectiva meramente 
corporativa, é histórico e dotado de caráter ético-político. A operacionalização do projeto profissional supõe o 
reconhecimento da arena sócio-histórica em que se circunscreve o trabalho do assistente social na atualidade, 
estabelecendo limites e possibilidades à sua realização enquanto projeto.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão 
social. 3° Edição. São Paulo, Cortez, 2008. Pág. 224 a 230. 
 
39) Sobre o trabalho do Assistente Social em tempo de capital fetiche, assinale a alternativa correta. 

 

a) Existe um processo de trabalho do Serviço Social.  
 

b) Determinantes históricos não sujeitam o trabalho do Assistente Social. 
 

c) O Assistente Social não é proprietário de sua força de trabalho especializada. 
 

d) O trabalho do Assistente Social possui dupla determinação como trabalho útil e abstrato. 
 

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
O trabalho do Assistente Social possui dupla determinação como trabalho útil e abstrato. Ele é proprietário de sua força 
de trabalho especializada. Determinantes históricos sujeitam o trabalho do assistente social, uma vez que a profissão 
possui autonomia relativa. Não existe um processo de trabalho do Serviço Social, pois o trabalho é atividade de um 
sujeito vivo.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão 
social. 3° Edição. São Paulo, Cortez, 2008. Pág. 414 a 429. 
 
 
 
 
 
 



- 4 - Gabarito Comentado – EA EAOT 2012 – Serviço Social – Versão A 

40) As mais exaltadas protoformas das políticas sociais são as leis inglesas, frequentemente citadas como legislações 
seminais. Tais leis se desenvolveram no período que antecedeu a Revolução Industrial. Indique a sequência correta 
de aparecimento dessas legislações. 

 

a) Speenhamland Act – Leis dos pobres elisabetanas – Estatuto dos Artesãos – Estatuto dos Trabalhadores – Lei de 
Domicílio – Nova Lei dos Pobres. 

 

b) Leis dos pobres elisabetanas – Estatuto dos Trabalhadores – Lei de Domicílio – Nova Lei dos Pobres – Estatuto 
dos Artesãos – Speenhamland Act. 

 

c) Lei de Domicílio – Estatuto dos Artesãos – Estatuto dos Trabalhadores – Speenhamland Act – Nova Lei dos 
Pobres – Leis dos pobres elisabetanas. 

 

d) Estatuto dos Trabalhadores – Estatuto dos Artesãos – Leis dos pobres elisabetanas – Lei de Domicílio – 
Speenhamland Act – Nova Lei dos Pobres. 

 
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 

 
Estatuto dos Trabalhadores (1349) – Estatuto dos Artesãos (1563) – Leis dos pobres elisabetanos (1531-1601) – Lei de 
Domicílio (1662) – Speenhamland Act (1795) – Nova Lei dos Pobres (1834).  
 
Fonte: BEHRING, Elaine R. e BOSCHETTI,I. Política Social, Fundamentos e História. SP: Cortez, 2006. Pág. 48. 
 
41) Relacione as colunas e depois marque a sequência correta nas alternativas abaixo. (Alguns números poderão ser 

utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.) 
 

(1) Dever do Assistente Social nas suas 
relações com os usuários. 

 

(2) Direito do Assistente Social nas suas 
relações com as instituições empregadoras 
e outras. 

 

(3) Vedado ao Assistente Social. 
 

(4) Dever do Assistente Social nas suas 
relações com entidades da categoria e 
demais organizações da sociedade civil.  

 

(5) Dever do Assistente Social nas suas 
relações com assistentes sociais e outros 
Profissionais.  

(     ) Denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas 
ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam 
dignas ou possam prejudicar os usuários ou profissionais. 

 

(     ) Contribuir para a criação de mecanismos de 
desburocratização, no sentido de agilizar e melhorar os 
serviços prestados. 

 

(     ) Ter livre acesso à população usuária. 
 

(     ) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional 
interdisciplinar. 

 

(     ) Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, 
para a liberação de carga horária de subordinado, para fim 
de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento 
profissional. 

 

a) 4 – 1 – 2 – 5 – 5 
 

b) 2 – 2 – 1 – 2 – 3 
 

c) 3 – 1 – 3 – 5 – 4 
 

d) 1 – 3 – 1 – 4 – 4  
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
Denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas 
ou possam prejudicar os usuários ou profissionais é um dever do Assistente Social nas suas relações com entidades da 
categoria e demais organizações da sociedade civil;  Contribuir para a criação de mecanismos de desburocratização, no 
sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados é dever do Assistente Social nas suas relações com os usuários; 
Ter livre acesso à população usuária é um direito do assistente social nas suas relações com as instituições 
empregadoras e outras; Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar é um dever do Assistente 
Social nas suas relações com assistentes sociais e outros profissionais; Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar 
uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem o 
aprimoramento profissional é um dever do Assistente Social nas suas relações com assistentes sociais e outros 
profissionais. 
 
Fonte: CFESS – Código de Ética Profissional do Assistente Social – Resolução CFESS n° 273/93 de 13/03/1993. 
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42) Acerca dos direitos fundamentais dos idosos, assinale a alternativa correta. 
 

a) É permitida a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade. 

 

b) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, não é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade. 

 

c) O primeiro critério de desempate em concurso público é a idade, dando-se preferência ao de idade menos 
elevada, o que prejudica os idosos. 

 

d) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência 
econômica, para os efeitos legais. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Não é permitida a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade. O primeiro critério de desempate em concurso público é a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. 
O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência 
econômica, para os efeitos legais. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 10.741, de 2003. Estatuto do Idoso. Diário Oficial (da República Federativa do Brasil), Brasília, 
DF, 2003. 
 
43) A partir da perspectiva que compreende o Serviço Social no processo de reprodução das relações sociais, é correto 

afirmar que 
 

a) a atuação do Assistente Social não reproduz interesses contrapostos que convivem em tensão. 
 

b) a reprodução das relações sociais se restringe à reprodução da força viva de trabalho e dos meios objetivos de 
produção. 

 

c) pode haver uma defasagem entre as condições e efeitos sociais objetivos da profissão e as representações que 
legitimam esse fazer. 

 

d) a reflexão teórica sobre o Serviço Social no movimento de reprodução da sociedade se identifica com a defesa da 
tese que sustenta a dimensão necessariamente transformadora da atividade profissional. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A reprodução das relações sociais não se restringe à reprodução da força viva de trabalho e dos meios objetivos de 
produção, trata-se da reprodução da totalidade da vida social. Pode haver uma defasagem entre as condições e efeitos 
sociais objetivos da profissão e as representações que legitimam esse fazer. A reflexão teórica sobre o Serviço Social no 
movimento de reprodução da sociedade não se identifica com a defesa da tese que sustenta a dimensão 
necessariamente transformadora da atividade profissional, nem com a tese oposta que acentua o caráter conservador 
da profissão. A atuação do Assistente Social reproduz interesses contrapostos que convivem em tensão. 
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. 21ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008 
 
44) Sobre a relação teoria/prática no Serviço Social, marque a alternativa correta. 

 

a) Na prática a teoria é outra. 
 

b) A função da teoria não se relaciona com o significado social da ação profissional.  
 

c) A não apreensão da relação entre teoria e prática, hoje, é uma questão de reforma curricular. 
 

d) A categoria profissional confunde um problema que é de formação e mercado de trabalho com problema de teoria 
e prática. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Na prática, a teoria não é outra, elas estão profundamente imbricadas. A categoria profissional confunde um problema 
que é de formação e mercado de trabalho com problema de teoria e prática. A não apreensão da relação entre teoria e 
prática, hoje, não é uma questão de reforma curricular. A função da teoria se relaciona com o significado social da ação 
profissional.  
 
Fonte: SANTOS, Claudia Mônica. Na prática a teoria é outra? Mitos e dilemas na relação entre teoria, prática, 
instrumentos e técnicas no Serviço Social. Ed. Lúmen Juris, 2010. Pág. 93 a 100. 
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45) A profissionalização do Serviço Social deriva do processo de 
 

a) cientifização da sociedade. 
 

b) aperfeiçoamento técnico da filantropia. 
 

c) incorporação das tradicionais formas de ajuda pelo Estado. 
 

d) expansão da produção e de relações sociais capitalistas, impulsionadas pela industrialização e urbanização. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
A profissionalização do Serviço Social não deriva do processo de cientifização da sociedade, do aperfeiçoamento 
técnico da filantropia ou da incorporação das tradicionais formas de ajuda pelo Estado, mas sim da expansão da 
produção e de relações sociais capitalistas, impulsionadas pela industrialização e urbanização.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão 
social. 3° Edição. São Paulo, Cortez, 2008. Pág. 170. 
 
46) Quais políticas públicas compõem a Seguridade Social brasileira? 

 

a) Saúde, educação e assistência social. 
 

b) Previdência Social, educação e saúde. 
 

c) Assistência social, saúde e previdência social. 
 

d) Educação, previdência social e assistência social. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A política de Seguridade Social brasileira constitui-se pelas políticas de saúde, assistência social e previdência social. 
(CF, 1988). 
 
Fonte: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal. 
(atualizada). 
 
47) Considerando o fundo público e as políticas sociais, seu financiamento e alocação de recursos no Brasil, é correto 

afirmar que, exceto: 
 

a) a seguridade social brasileira, apesar dos princípios constitucionais, ainda tem caráter regressivo, quando se 
observam as fontes de financiamento. 

 

b) o comportamento da alocação de recursos para as políticas sociais mais globalmente, e de modo específico para 
a seguridade social, tende a ser pró-cíclico e regressivo. 

 

c) um dos grandes aliados do Orçamento da Seguridade Social e das contas públicas em geral, no contexto do ajuste 
fiscal brasileiro é o mecanismo do superávit primário. 

 

d) o orçamento da seguridade social não pode ser compreendido sem referência à estruturação da carga tributária 
brasileira e de seu significado no âmbito da política macroeconômica.  

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
O comportamento da alocação de recursos para as políticas sociais mais globalmente, e de modo específico para a 
seguridade social, tende a ser pró-cíclico e regressivo. O orçamento da seguridade social não pode ser compreendido 
sem referência à estruturação da carga tributária brasileira e de seu significado no âmbito da política macroeconômica. 
Um dos grandes VILÕES do Orçamento da Seguridade Social e das contas públicas em geral, no contexto do ajuste 
fiscal brasileiro é o mecanismo do superávit primário. A seguridade social brasileira, apesar dos princípios 
constitucionais, ainda tem caráter regressivo, quando se observam as fontes de financiamento.    
 
Fonte: BEHRING, Elaine R.e BOSCHETTI,I. Política Social, Fundamentos e história. SP: Cortez, 2006. Pág. 164 a 171. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - Gabarito Comentado – EA EAOT 2012 – Serviço Social – Versão A 

48) Observando a condição política da construção do chamado “novo projeto profissional do Serviço Social” e seus 
outros componentes, marque a alternativa correta. 

 

a) A primeira condição para a construção deste novo projeto é a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional. 
 

b) O projeto implica o compromisso com a competência dissociada do aperfeiçoamento intelectual do Assistente Social. 
 

c) É no trânsito dos anos 1940, 1970 que o projeto ético-político do Serviço Social se configurou em sua estrutura 
básica. 

 

d) A aprovação do Código de Ética Profissional de 1986 significa a primeira condição, a condição política, para a 
construção do projeto profissional. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
A primeira condição para a construção deste novo projeto é a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional. A derrota 
da ditadura significa a primeira condição, a condição política, para a construção do projeto profissional.  É no trânsito dos 
anos 1980/1990 que o projeto ético-político do Serviço Social se configurou em sua estrutura básica. O projeto implica o 
compromisso com a competência articulada ao aperfeiçoamento intelectual do Assistente Social.  
 
Fonte: Netto, José Paulo. A construção do projeto ético político do Serviço Social. In: Serviço Social e Saúde: Formação 
e Trabalho Profissional. 3° Ed. São Paulo, Ed. Cortez; Brasília, DF: OPAS, PMS, MS, 2008. Pág. 148 a 155. 
 
49) Qual a relação entre projetos societários e o projeto profissional do Serviço Social? 

 

a) Não existe nenhuma relação. 
 

b) O projeto profissional vincula-se a um projeto societário que tem raízes efetivas na vida social. 
 

c) A hegemonia do capital mundializado determina a articulação do projeto profissional ao projeto societário 
hegemônico. 

 

d) Vive-se uma crise de projetos societários, não existindo nenhum em curso, o que inviabiliza a efetivação do projeto 
profissional nesta ordem societária.   

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
“Esse projeto vinculou-se a um projeto societário que, antagônico ao das classes proprietárias e exploradoras, tem 
raízes efetivas na vida social.”  

 
Fonte: Netto, José Paulo. A construção do projeto ético político do Serviço Social. In: Serviço Social e Saúde: Formação 
e Trabalho Profissional. 3° Ed. São Paulo, Ed.Cortez; Brasília, DF: OPAS, PMS, MS, 2008. Pág. 157. 
 
50) A expansão dos serviços sociais na sociedade moderna está estreitamente ligada à noção de cidadania e direitos 

sociais. Nesse sentido, acerca de serviços e direitos sociais é correto afirmar que 
 

a) a luta por direitos sociais desvincula-se da luta contra o estigma do assistencialismo. 
 

b) do ponto de vista do capital os serviços sociais não constituem meios de socializar os custos de reprodução da 
força de trabalho.   

 

c) embora os direitos sociais tenham por justificativa a cidadania e o discurso de igualdade, fundamentam-se na 
desigualdade de classe.  

 

d) os serviços sociais têm significados idênticos, tanto para os usuários quanto para os setores que demandam o 
profissional que os implementa. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A luta por direitos sociais vincula-se à luta contra o estigma do assistencialismo. Os serviços sociais têm significados 
diferentes, tanto para os usuários como para os setores que demandam o profissional que os implementa. Embora os 
direitos sociais tenham por justificativa a cidadania e o discurso de igualdade, fundamentam-se na desigualdade de 
classe. Do ponto de vista do capital os serviços sociais constituem meios de socializar os custos de reprodução da força 
de trabalho.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. Pág. 96 
e 97. 
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51) O Assistente Social atua nas áreas de assessoria e consultoria. Partindo da assessoria e consultoria a gestores e 
trabalhadores como trabalho do Assistente Social, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os limites institucionais não influenciam no trabalho de assessoria e consultoria. 
 

b) A partir de 1990, são inquestionáveis as demandas ao Assistente Social para assessoria e consultoria internas. 
 

c) É preciso reforçar a ideia de que o Assistente Social pode fazer tudo em todos os lugares, as atividades de 
assessoria e consultoria demonstram isso. 

 

d) Numa reestruturação com objetivo de cooptar a adesão dos trabalhadores às mudanças, não existem espaços 
amplos capazes de permitir a análise das contradições e o exercício profissional comprometido com o projeto 
ético-político. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
A partir de 1990 são inquestionáveis as demandas ao Assistente Social para assessoria e consultoria internas. É preciso 
desmistificar a ideia de que ele pode fazer tudo em todos os lugares. Os limites institucionais e também históricos 
influenciam no trabalho de assessoria e consultoria. Numa reestruturação com objetivo de cooptar a adesão dos 
trabalhadores às mudanças, existem espaços amplos capazes de permitir a análise das contradições e o exercício 
profissional comprometido com o projeto ético-político.   
 
Fonte: BRAVO, Maria Inês Souza e MATOS, Maurílio Castro de. Assessoria, Consultoria e Serviço Social. Ed. Cortez, 
2010. Pág. 184 a 200. 
 
52) A competência do Assistente Social definida enquanto fruto da formação e do exercício profissionais, implica 

 

a) uma abordagem endógena do Serviço Social. 
 

b) uma competência técnico-política que retifica o saber fazer.   
 

c) o abandono da herança intelectual incorporada no discurso do Serviço Social e nas autorrepresentações do 
profissional. 

 

d) o redimensionamento dos critérios de objetividade do conhecimento para além daqueles promulgados pela 
racionalidade da organização e da burocracia. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
A competência do Assistente Social definida enquanto fruto da formação e do exercício profissional, implica o diálogo 
com a herança intelectual incorporada no discurso do Serviço Social e nas autorrepresentações do profissional, o 
redimensionamento dos critérios de objetividade do conhecimento para além daqueles promulgados pela racionalidade 
da organização e da burocracia, uma abordagem para além do Serviço Social e uma competência técnico-política que 
não retifica o saber fazer.   
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. Pág. 184. 
 
53) Pensando a partir das potencialidades metodológicas da teoria social de Marx e do marxismo contemporâneo para a 

abordagem das políticas sociais, assinale a alternativa correta. 
 

a) Segundo a perspectiva marxista a produção de bem-estar nas sociedades capitalistas não apresenta limitações. 
 

b) O método na perspectiva marxiana é representado pelas técnicas ou regras intelectivas utilizadas para elaborar e 
analisar políticas sociais.   

 

c) O método crítico dialético traz uma solução complexa e inovadora do ponto de vista da relação sujeito-objeto e 
aponta para uma perspectiva relacional.  

 

d) A análise das políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e contraditórias entre Estado e 
sociedade civil reforça a utilização de enfoques unilaterais. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
O método crítico dialético traz uma solução complexa e inovadora do ponto de vista da relação sujeito-objeto e aponta 
para uma perspectiva relacional. A análise das políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e 
contraditórias entre Estado e sociedade civil reforça o abandono de enfoques unilaterais. Segundo a perspectiva 
marxista a produção de bem-estar nas sociedades capitalistas apresenta intransponíveis limitações. O método na 
perspectiva marxiana não se confunde com técnicas ou regras intelectivas.  
 
Fonte: BEHRING, Elaine R.e BOSCHETTI,I. Política Social, Fundamentos e História. SP: Cortez, 2006. Pág. 36 a 39. 
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54) Qual é a base de fundação sócio-histórica da profissão, em seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e 
pelas ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais? 

 

a) Política social. 
 

b) Questão social. 
 

c) Política pública. 
 

d) Reprodução social. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
A questão social é a base de fundação sócio-histórica da profissão, em seu enfrentamento pelo Estado, pelo 
empresariado e pelas ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais.  
 
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão 
social. 3° Edição. São Paulo, Cortez, 2008. Pág. 183. 
 
55) A consolidação da democracia no Brasil passa pela construção de uma esfera pública nacional, soberana, 

consistente e visível. Algumas experiências de controle democrático na política social caminham nesse sentido. A 
esfera pública possui alguns componentes, entre eles 

 

a) visibilidade – reificação – democratização. 
 

b) reificação – cultura pública – controle social. 
 

c) controle social – democratização – visibilidade. 
 

d) representação de interesses unilaterais – visibilidade – cultura pública. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A consolidação da democracia no Brasil passa pela construção de uma esfera pública nacional, soberana, consistente e 
visível, e algumas experiências de controle democrático na política social caminham nesse sentido. A esfera pública 
possui alguns componentes, entre eles, controle social, democratização e visibilidade.  
 
Fonte: BEHRING, Elaine R. e BOSCHETTI,I. Política Social, Fundamentos e história. SP: Cortez, 2006. Pág. 181. 
 
56) Analise as assertivas abaixo relativas às expressões da questão social e política social no Brasil. 

 

I. Vivemos no Brasil um processo de americanização perversa da política social. 
 

II. A política social brasileira contemporânea não é capaz de reverter o quadro de miserabilidade da vida que se 
manifesta nas expressões da questão social. 

 

III. Lutar por direitos e políticas sociais públicas é, no cenário atual do país, dispensável, pois fortalece o processo de 
alienação da população. 

 

IV. A questão social brasileira foi resolvida com a implementação de programas de transferência de renda.   
 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

a) I e II. 
 

b) II e III. 
 

c) I, II e IV. 
 

d) II, III e IV. 
 
 
 
 

 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
Vivemos no Brasil um processo de americanização perversa da política social. A política social brasileira contemporânea 
não é capaz de reverter o quadro de miserabilidade da vida que se manifesta nas expressões da questão social. Lutar 
por direitos e políticas sociais públicas é, no cenário atual do país, indispensável, pois engendra a disputa pelo fundo 
público, envolve necessidade de milhões de pessoas e implica um processo de socialização política. A questão social 
brasileira não foi resolvida com a implementação de programas de transferência de renda, uma vez que está relacionada 
diretamente com a produção coletiva e apropriação privada, característica do modo de produção capitalista e só se finda 
com a transformação desta forma de produção da vida.   
 

Fonte: BEHRING, Elaine R. e BOSCHETTI,I. Política Social, Fundamentos e História. SP: Cortez, 2006. Pág. 184 a 190. 
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57) Considerando a deificação das metodologias de ação e suas inflexões na instrumentalidade do Serviço Social, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A limitação da prática profissional à sua dimensão instrumental assegura a natureza ontológica das relações 
sociais. 

 

b) O Assistente Social deve, buscando ultrapassar a deificação das metodologias de ação, atribuir autonomia ao 
instrumental técnico, transformando o que é acessório em essencial. 

 

c) O pensamento positivista amplia as múltiplas determinações que comparecem nos fatos, fenômenos e processos 
para além de sua dimensão técnica, prático-concreta, o que confere legitimidade à instrumentalidade do Serviço 
Social. 

 

d) Existe uma tendência, presente nas requisições profissionais, de atribuir aos instrumentos e técnicas, 
municiadores da intervenção profissional, um status superior àquele que é dado aos demais componentes da 
prática profissional. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Existe uma tendência, presente nas requisições profissionais, de atribuir aos instrumentos e técnicas, municiadores da 
intervenção profissional, um status superior ao que é dado aos demais componentes da prática profissional. O 
pensamento positivista restringe as múltiplas determinações que comparecem nos fatos, fenômenos e processos para 
além de sua dimensão técnica, prático-concreta. O assistente social não deve, buscando ultrapassar a deificação das 
metodologias de ação, atribuir autonomia ao instrumental técnico. A limitação do trabalho à sua dimensão instrumental 
posterga a natureza ontológica das relações sociais.  
 
Fonte: GUERRA, Yolanda; Instrumentalidade do Serviço Social. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2010. Pág. 168 a 169. 
 
58) As peculiaridades advindas da forma de inserção do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho são, ao 

mesmo tempo, construídas e engendradas no/pelo processo de produção. Sobre tais peculiaridades, estão corretas 
as alternativas que seguem, exceto: 

 

a) a própria razão de ser do Serviço Social porta uma contradição. 
 

b) o processo de organização do trabalho, na era dos monopólios, cria um espaço legal e legítimo, para o Assistente 
Social. 

 

c) o Assistente Social vende um conjunto de procedimentos histórico e socialmente reconhecidos, que tanto determina 
as condições de existência da profissão, quanto circunscreve, previamente, a intervenção profissional.  

 

d) ao converter sua força de trabalho em mercadoria, pela via da prestação de serviços, o trabalho concreto do 
Assistente Social permanece trabalho útil e, embora se transforme em trabalho em geral, não adquire a forma-valor. 
 

 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 

A própria razão de ser do Serviço Social porta uma contradição. O processo de organização do trabalho, na era dos 
monopólios, cria um espaço legal e legítimo, para o Assistente Social. Ao converter sua força de trabalho em 
mercadoria, pela via da prestação de serviços, o trabalho concreto do Assistente Social transforma-se em trabalho em 
geral, torna-se parte do investimento capitalista e adquire a forma-valor. O assistente social vende um conjunto de 
procedimentos histórica e socialmente reconhecidos, que tanto determina as condições de existência da profissão, 
quanto circunscreve, previamente, a intervenção profissional.  
 
Fonte: GUERRA, Yolanda; Instrumentalidade do Serviço Social. 8ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. Pág. 152 a 155. 
 
59) Em suas origens no Brasil, o Serviço Social está intimamente vinculado a  
 

a) iniciativas da Igreja. 
 

b) intervenção do Estado. 
 

c) projetos do empresariado. 
 

d) ações desenvolvidas pelas damas de caridade. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
Segundo Iamamoto: “Em suas origens no Brasil, o Serviço Social está intimamente vinculado às iniciativas da Igreja, 
como parte de sua estratégia de qualificação do laicato, especialmente de sua parcela feminina, vinculada 
predominantemente aos setores abastados da sociedade, para dinamizar sua missão política de apostolado social junto 
às classes subalternas, particularmente junto à família operária.” Nesse sentido, temos que essa é a fonte inicial de 
legitimação da profissão que, posteriormente, tem esse componente doutrinário da igreja aproveitado e cooptado pelo 
Estado e empresariado. Como a questão solicita a marcação em relação as origens da profissão no Brasil, a única 
alternativa correta é a letra “a”.   
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Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. 21ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008. Pág. 83. 
 
60) Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos da assistência social brasileira. 
 

a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
 

b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 

 

c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 

 

d) Vigilância sócio-assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 

Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; universalização 
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; e 
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais são princípios da assistência social brasileira. Somente a vigilância socioassistencial, que 
visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitimizações e danos, constitui um de seus objetivos.  

Fonte: BRASIL. Lei 8.742 de 07/12/1993. Lei Orgânica da Assistência Social. (LOAS) 

61) Tomando como base os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, é correto afirmar que 
 

a) os filhos havidos da relação do casamento ou adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibida a 
extensão de tais direitos aos filhos havidos fora do casamento. 

 

b) incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, 
inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 

 
 

c) os estabelecimentos de atendimento à saúde devem proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de ambos os pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou adolescente. 

 

d) o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
excluindo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 

  
Os estabelecimentos de atendimento à saúde devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 
um dos pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou adolescente. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, inclusive a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Incumbe ao poder público 
proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir 
ou minorar as consequências do estado puerperal. Os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
62) A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 

 

a) inicial e básica. 
 

b) básica e plena. 
 

c) básica e especial. 
 

d) inicial, básica e plena. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
Básica e especial. Inicial, básica e plena referem-se aos níveis de gestão dos municípios que se habilitam ao Sistema 
Único de Assistência Social. Portanto, não fazem menção aos tipos de proteção social. Estes por sua vez resumem-se, 
de acordo com a LOAS, aos níveis de proteção social básica e especial, sendo a última subdividida em proteção 
especial de média e alta complexidade.   
 
Fonte: BRASIL. Lei 8.742 de 07/12/1993. Lei Orgânica da Assistência Social. (LOAS). 
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63) Indique a alternativa que contém atribuição(ões) privativa(s) do Assistente Social. 
 

a) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a assistência social. 
 

b) Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social. 
 
 

c) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 

 

d) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social é uma das 
atribuições privativas da profissão, as demais representam competências do profissional, mas não em caráter privativo: 
realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a assistência social; elaborar, 
implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares e orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social. 
 
64) No Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a precedência da gestão pública da política é um(a) 

 

a) diretriz. 
 

b) objetivo. 
 

c) princípio. 
 

d) eixo estruturante. 
 

 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) são eixos estruturantes do 
SUAS: precedência da gestão pública da política; alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários; matricialidade 
sociofamiliar; territorialização e descentralização político-administrativa; fortalecimento da relação democrática entre 
estado e sociedade civil; valorização da presença do controle social; participação popular/cidadão/usuário; qualificação 
de recursos humanos e; informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. (2005, p. 14).  
 
Fonte: BRASIL. Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), 2005. 
 
65) Analise se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). A seguir, indique a opção com a sequência correta. 
 

(     ) Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem 
prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal. 

 

(     ) Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), 
representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais, no cumprimento da 
Lei de Regulamentação da Profissão. 

 

(     ) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais têm legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir 
as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de Assistente 
Social. 

 

(     ) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo 
básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional. 

 
a) V – F – V – F 

 

b) V – V – V – V 
 

c) F – F – F – V 
 

d) F – V – F – F 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
  
Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo 
de sua vinculação ao Conselho Federal. Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e aos Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS), representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos 
Assistentes Sociais, no cumprimento da Lei de Regulamentação da Profissão. O Conselho Federal e os Conselhos 
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Regionais têm legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às 
prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de Assistente Social. O Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) constituem, em seu conjunto, uma entidade com 
personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de 
Assistente Social em todo o território nacional.  
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social. Pág. 01 a 04. 
 
66) Com relação aos princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), assinale a alternativa correta. 
 

a) A alimentação do sistema de informação do SUAS não faz parte das diretrizes e princípios nacionais para a gestão 
do trabalho neste sistema. 

 

b) A gestão do trabalho no SUAS não deve contar com a participação popular e o controle social, uma vez que se 
trata de uma política estratégica de Estado. 

 

c) A gestão do trabalho no SUAS deve ocorrer com a preocupação de estabelecer uma Política Nacional de 
Capacitação, fundada nos princípios da educação permanente. 

 

d) Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos para suprir as necessidades dos serviços deve ocorrer por meio 
de seleção simplificada ou terceirização de trabalhadores para conferir agilidade e transparência ao processo.  

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
A gestão do trabalho no SUAS deve ocorrer com a preocupação de estabelecer uma Política Nacional de Capacitação, 
fundada nos princípios da educação permanente. Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos para suprir as 
necessidades dos serviços deve ocorrer por meio de concursos públicos. A alimentação do sistema de informação do 
SUAS faz parte das diretrizes e princípios nacionais para a gestão do trabalho neste sistema. A gestão do trabalho no 
SUAS deve contar com a participação popular e o controle social.  
 
Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH SUAS), 
2006. Pág. 16 a 18. 
 
67) A partir do direito do acesso à justiça assegurado ao idoso, marque a alternativa correta. 

 

a) Por caracterizar ação discriminatória, o Poder Público não pode criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 
 

b) É obrigatória a existência de litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos 
interesses e direitos dos idosos. 

 

c) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências 
judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, em 
qualquer instância. 

 

d) O representante do Ministério Público, mesmo no exercício de suas funções, não tem livre acesso a toda e 
qualquer entidade de atendimento ao idoso, devendo o acesso ser solicitado ao respectivo conselho do idoso de 
que tratar a questão. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
O Poder Público não pode criar varas especializadas e exclusivas do idoso. É assegurada prioridade na tramitação dos 
processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. É permitida a existência facultativa de 
litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos dos idosos. O 
representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, tem livre acesso a toda entidade de atendimento ao 
idoso. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 10.741, de 2003. Estatuto do Idoso. Diário Oficial (da República Federativa do Brasil), Brasília, 
DF, 2003. 
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68) Sobre as equipes de referência para o trabalho no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assinale a 
alternativa incorreta. 

 

a) As equipes de referência não devem ser compostas por servidores efetivos, mas sim por trabalhadores 
terceirizados, via processo seletivo simplificado e transparente, para que os serviços ganhem agilidade e 
efetividade. 

 

b) Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o 
número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas 
aos usuários. 

 

c) As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) devem contar sempre com 
um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do porte do município, ser um técnico de nível superior, 
concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios 
sócio-assistenciais.  

 

d) A composição da equipe de referência dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para a prestação 
de serviços e execução das ações no âmbito da Proteção Social Básica nos municípios de pequeno porte II deve 
contar, entre outros profissionais, com três técnicos de nível superior, dois assistentes sociais e o outro, 
preferencialmente, psicólogo.  

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) devem contar sempre com um 
coordenador, este deve, independentemente do porte do município, ser um técnico de nível superior, concursado, com 
experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 
Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o número 
de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. As 
equipes de referência não devem ser compostas por servidores terceirizados. A composição da equipe de referência dos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para a prestação de serviços e execução das ações no âmbito da 
Proteção Social Básica nos municípios de pequeno porte II deve contar, entre outros profissionais, com três técnicos de 
nível superior, dois assistentes sociais e o outro, preferencialmente, psicólogo. 
 
Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH SUAS), 
2006. 
 
69) Para a proteção social de Assistência Social, o princípio de matricialidade sócio-familiar significa que a(o) 

 

a) indivíduo e sua singularidade é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e 
protagonismo social. 

 

b) defesa do direito à convivência familiar, na proteção de Assistência Social, parte do conceito clássico de família 
como unidade econômica, base de cálculo de renda per capita. 

 

c) fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção social, na própria família, restringe as 
responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade. 

 

d) família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e na 
educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. A defesa do 
direito à convivência familiar, na proteção de Assistência Social, ultrapassa o conceito clássico de família como unidade 
econômica, base de cálculo de renda per capita. O fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção 
social, na própria família, não restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a 
sociedade. A família deve ser apoiada e ter acesso às condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e 
na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência.  
 
Fonte: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS), 2005. Pág. 17. 
 
70) Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social 

 

a) elaborar a Política Nacional de Assistência Social. 
 

b) nomear um de seus representantes para presidir o Conselho Nacional da Seguridade Social. 
 

c) normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. 
 

d) elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada para o órgão da Administração Pública 
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 
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 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 
Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 
pública e privada no campo da assistência social. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social. Indicar um de seus representantes para participar do Conselho Nacional da Seguridade Social. 
 
Fonte: BRASIL. Lei 8.742 de 07/12/1993. Lei Orgânica da Assistência Social. (LOAS). 
 
71) A colocação de criança ou adolescente em família substituta é feita mediante guarda, tutela ou adoção. Nesse 

sentido, preencha as lacunas das frases que seguem com guarda, tutela ou adoção e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

I. A _______________ confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 
direito, inclusive previdenciários. 

II. A _______________ será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a 
autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. 

III. A _______________ será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até dezoito anos incompletos. 
 

 

a) guarda / adoção / tutela 
 

b) adoção / guarda / tutela 
 

c) tutela / guarda / adoção 
 

d) adoção / tutela / guarda 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a 
autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 
de até 18 (dezoito) anos incompletos. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
72) O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado 

em áreas de vulnerabilidade social. Assinale a alternativa correta em relação ao CRAS. 
 

a) Executa serviços de proteção social especial. 
 

b) Organiza e coordena a rede de serviços sócio-assistenciais locais da política de assistência social. 
 

c) Atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando o restabelecimento dos vínculos sócio-
familiares e comunitários rompidos. 

 

d) Desvincula-se da promoção da integração ao mercado de trabalho, uma vez que a mesma é função dos Centros 
de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
Executa serviços de proteção social básica; organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política 
de assistência social; atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando o fortalecimento dos vínculos 
sócio-familiares e comunitários que ainda não foram rompidos; vincula-se com a promoção da integração ao mercado de 
trabalho. 
 
Fonte: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, 
2004. 
 
73) Indique um dos deveres do Assistente Social em suas relações com a justiça. 

 

a) Depor, quando autorizado, como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no 
exercício profissional. 

 

b) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia, mesmo quando a situação não se caracterizar como área de 
sua competência ou de sua atribuição profissional. 

 

c) Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar que está 
obrigado a guardar sigilo profissional nos termos do Código de Ética Profissional e da Legislação em vigor. 

 

d) Recusar apresentação à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, das conclusões do seu 
laudo ou depoimento, mesmo se esses não extrapolarem o âmbito da competência profissional ou violarem os 
princípios éticos. 



- 16 - Gabarito Comentado – EA EAOT 2012 – Serviço Social – Versão A 

 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
É vedado ao assistente social depor, mesmo quando autorizado, como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de 
que tenha conhecimento no exercício profissional; aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia, quando a 
situação não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional. E é dever do profissional 
comparecer perante à autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar que está obrigado a 
guardar sigilo profissional nos termos do Código de Ética Profissional e da Legislação em vigor. 
 
Fonte: CFESS – Código de Ética Profissional do Assistente Social – Resolução CFESS n° 273/93 de 13/03/1993. 
 
74) Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é correto afirmar que 

 

a) a condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 
deficiência ao benefício de prestação continuada. 

 

b) o benefício não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 
outro regime, inclusive os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 

 

c) é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

 

d) para avaliação de concessão do BPC, a família considerada é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou 
companheiro, pelos pais e, na ausência de um deles, pela madrasta ou pelo padrasto, pelos irmãos solteiros, 
pelos filhos e enteados solteiros e pelos menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
O BPC é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos 
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Para 
avaliação de concessão do BPC a família considerada é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais 
e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. O benefício não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 
natureza indenizatória. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso 
ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
 
Fonte: BRASIL. Lei 8.742 de 07/12/1993. Lei Orgânica da Assistência Social. (LOAS). 
 
75) Considerando o Conselho Tutelar e os conselheiros tutelares, assinale a alternativa correta. 

 

a) O Conselho Tutelar é um órgão jurisdicional. 
 

b) As decisões do Conselho Tutelar somente podem ser revistas pela secretaria municipal de assistência social ou 
congênere. 

 

c) Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 
pode destituir o poder familiar e posteriormente comunicar o fato ao Ministério Público. 

 

d) O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante, estabelece presunção de 
idoneidade moral e assegura prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 
necessário o afastamento do convívio familiar, não pode destituir o poder familiar, deve imediatamente comunicar o fato 
de forma fundamentada ao Ministério Público que tomará as devidas providências. O exercício efetivo da função de 
conselheiro tutelar constitui serviço público relevante, estabelece presunção de idoneidade moral e assegura prisão 
especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. As decisões do Conselho Tutelar somente podem ser 
revistas pela autoridade judiciária competente a pedido de quem tenha legítimo interesse. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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76) Na apuração de ato infracional atribuído ao adolescente é correto afirmar que 
 

a) o adolescente não pode ser apreendido por força de ordem judicial. 
 

b) o adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional pode ser conduzido ou transportado em compartimento 
fechado de veículo policial. 

 

c) em caso de internação, a mesma pode ser cumprida em estabelecimento prisional desde que decretada ou 
mantida por autoridade judiciária. 

 

d) havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional 
praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada que, após as providências 
necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado 
em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e 
conforme o caso encaminhará o adulto à repartição policial própria. O adolescente pode ser apreendido por força de 
ordem judicial. O adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional não pode ser conduzido ou transportado em 
compartimento fechado de veículo policial. Em caso de internação, a mesma não pode ser cumprida em 
estabelecimento prisional mesmo se decretada ou mantida por autoridade judiciária. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
77) Para a adequada gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em cada esfera de governo, é fundamental 

a garantia de um quadro de referência de profissionais designados para o exercício das funções essenciais de 
gestão. Nesse sentido, em relação à gestão municipal é uma das funções essenciais 

 

a) gerenciamento do Conselho Tutelar. 
 

b) gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

c) coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social. 
 

d) apoio às instâncias de pactuação, principalmente à Comissão Intergestora Bipartite (CIB).  
  
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. As instâncias de controle social são autônomas em relação à 
gestão municipal, não cabendo interferências, enquanto o apoio às instâncias de pactuação (CIB) é uma atribuição 
essencial na gestão estadual e não municipal. 
 
Fonte: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH SUAS), 
2006. 
 
78) Os serviços sócio-assistenciais no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são organizados segundo as 

seguintes referências: 
 

a) planos, programas e projetos. 
 

b) gestão, monitoramento e avaliação. 
 

c) gestão, controle social e intervenção institucional e social. 
 

d) vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 
 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
  
Os serviços socioassistenciais no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são organizados segundo às seguintes 
referências: vigilância social, proteção social e defesa social e institucional.  
 
Fonte: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, 
2004. Pág. 33. 
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79) Sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, constitui uma infração administrativa 
 

a) subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o 
fim de colocação em lar substituto. 

 

b) deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar 
corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto. 

 

c) vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou adolescente, fogos de 
estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida. 

 

d) deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 

 
 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Constituem crimes em espécie: vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, à criança ou 
adolescente fogo de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem 
sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto; e deixar o médico, 
enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante, de identificar corretamente o neonato e a 
parturiente, por ocasião do parto. Por outro lado, constitui infração administrativa deixar o médico, professor ou 
responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente. 
 
Fonte: BRASIL. Lei nº 8069, de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 
80) A base para o financiamento da política de assistência social se dá, entre outros elementos, 

 

a) exclusivamente com recursos da União. 
 

b) via contribuição voluntária da população. 
 

c) prioritariamente com recursos dos governos estaduais. 
 

d) através de contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da previdência social. 
 

 JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
Mediante contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da previdência social. Via transferência de 
recursos e cofinanciamento das três esferas de governo e por outras fontes não apontadas na questão. 
 
Fonte: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, 
2004. 
 
 
 
 


