
QUESTÃO 16

O Capítulo II – das Entidades de Atendimento ao Idoso, da Lei nº 10.741, de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, coloca no Parágrafo Único do artigo 48 que as 
entidades  governamentais  e  não  governamentais  de  assistência  ao  idoso  ficam 
sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da:

a) Vigilância Sanitária e SUS.
b) Vigilância Sanitária e Entidade Filantrópica.
c) Entidade Filantrópica e Conselho Nacional do Idoso.
d) Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

QUESTÃO 17

O  artigo  38  do  Estatuto  do  Idoso  determina  que  nos  programas  habitacionais, 
públicos  ou  subsidiados  com  recursos  públicos,  o  idoso  goza  de  prioridade  na 
aquisição do imóvel para moradia própria,  observado o seguinte:  implantação de 
equipamentos  urbanos  comunitários;  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  e 
urbanísticas;  critérios  de  financiamento  compatíveis  com  os  rendimentos  da 
aposentadoria  e  pensão;  reserva  de  ______  das  unidades  residenciais  para 
atendimento aos idosos.

A alternativa que completa a frase com a porcentagem de imóveis prevista no inciso 
do artigo 38 do Estatuto do Idoso é:

a) três por cento
b) cinco por cento
c) dez por cento
d) quinze por cento

QUESTÃO 18

O capítulo X do Estatuto do Idoso trata do Transporte  e o artigo 39 do mesmo 
capítulo  determina  que  fica  assegurada  a  gratuidade  dos  transportes  coletivos 
públicos e urbanos e semi-urbanos aos maiores de:

a) 60 anos.
b) 62 anos.
c) 65 anos.
d) 70 anos.
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QUESTÃO 19

No capítulo VI do Estatuto do Idoso, que trata da Profissionalização e do Trabalho, o 
artigo 26 determina que o idoso tem direito ao exercício profissional,

a) desde que demonstre carência e necessidade premente.
b) respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.
c) até completar 65 anos e respeitadas suas condições psíquicas.
d) desde que em substituição a algum trabalhador da mesma idade.

QUESTÃO 20

De acordo com Marilda Iamamoto, um dos maiores desafios que o assistente social 
vive no presente é:

a) decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas.
b) dar maior ênfase à prática direta, a partir de determinações institucionais.
c) manter o exercício da profissão baseado em atividades burocráticas e rotineiras.
d) a realização de um leque de tarefas relativas ao cumprimento de um programa 

social.

QUESTÃO 21

Saúde da mulher, relações de gênero, pobreza, habitação popular, urbanização de 
favelas, etc. são manifestações:

a) da questão social.
b) da política urbana.
c) do estudo de casos.
d) da questão institucional.

QUESTÃO 22

No capítulo 6 do livro Saber Profissional e Poder Institucional, de Vicente Faleiros, 
“Alguns comentários sobre estratégia e tática”, a estratégia se refere:

a) à demonstração de superioridade e força.
b) a objetivos particulares num momento dado.
c) à utilização de meios coercitivos e à oferta de benefícios.
d) aos objetivos a atingir num período mais longo da história e mais geral.
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QUESTÃO 23

De acordo com Faleiros, o processo metodológico que se situa no nível da prática, 
que  consiste  no  estudo  de  certas  situações-problema  e  na  busca  de  uma 
compensação, em nível de recursos, para essa situação é considerado como:

a) articulação.
b) assistência.
c) regulação.
d) funcionalismo.

QUESTÃO 24

De acordo com Marilda Iamamoto, os assistentes sociais, ao realizarem suas ações 
profissionais,  junto  às  secretarias  de  governo,  nos  bairros,  nas  instâncias  de 
organizações e mobilização da população, nas organizações não governamentais 
(ONGS), exercem a função de um:

a) treinador de lideranças.
b) educador político.
c) profissional burocrático.
d) especialista em situações problemáticas.

QUESTÃO 25

No  artigo  O Direito  à  convivência  familiar  e  comunitária:  uma  política  de 
manutenção do vínculo,  a autora afirma que as famílias e a sociedade têm, no 
mínimo, três grandes problemas a enfrentar:

a) a rua, a orfandade e a pobreza.
b) a rua, a institucionalização e a violência.
c) a violência, a falta de escola e a pobreza.
d) a pobreza, a violência e a falta de apoios.

QUESTÃO 26

Maria  Josefina  Becker,  no  artigo  A ruptura  dos  vínculos:  quando  a  tragédia 
acontece, coloca que a ______ é a forma mais definitiva e radical de colocação em 
família substituta.

A alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa da autora é:

a) tutela.
b) guarda.
c) adoção.
d) curatela.
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QUESTÃO 27

O  consenso  a  respeito  da  família  como  locus privilegiado  para  o  adequado 
desenvolvimento  humano  está  consagrado  em  documentos  internacionais  e,  no 
caso do Brasil,

a) no ECA e na LOAS.
b) na Constituição e no ECA.
c) na LOAS e na Constituição.
d) no Código de Ética dos Assistentes Sociais.

QUESTÃO 28

Maria  do  Carmo B.  de  Carvalho  afirma  que  o  primeiro  sujeito  que  referencia  e 
totaliza a proteção e a socialização do indivíduo é (são):

a) a família.
b) a escola.
c) o estado.
d) as instituições sociais.

QUESTÃO 29

Segundo Vicente de Paula Faleiros, as relações da política social com a população 
são  relações  em  que  o  processo  de  acumulação  é  questionado  direta  ou 
indiretamente. Estas relações são de:

a) legitimação.
b) pacto.
c) controle.
d) força.

QUESTÃO 30

Se a assistência é para o Estado um mecanismo que conforma as políticas sociais, 
para a população, enquanto vincula mútua e dialeticamente totalidades diferentes, 
pode ser entendida como uma instância de:

a) consumo.
b) reificação.
c) mediação.
d) reprodução.
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QUESTÃO 31

O  assistencialismo  consiste  numa  atividade  que  recebeu  diferentes  nuances 
históricas. O seu caráter, quando presente na prática do assistente social, não é 
decorrência simples e direta da tarefa, da atividade que cumpre, mas sim:

a) da alienação do técnico.
b) da alienação contida nas ações.
c) da direção que imprime às mesmas.
d) dos elementos não políticos das ações.

QUESTÃO 32

A intervenção do Estado, face aos impactos destrutivos que a desigualdade extrema 
produz, visa a assegurar condições mínimas de vida e de trabalho aos pobres e, 
dessa  forma,  uma  estabilidade  mínima  à  dominação.  Para  a  população,  o 
assistencial  como forma concreta de acesso a bens e serviços se constitui  num 
espaço político de luta. E, nesse sentido, as políticas sociais, apesar do mecanismo 
assistencial, são fenômenos políticos enquanto:

a) legitimação de interesses sociais.
b) mecanismos de organização das classes.
c) manifestação de igualdade de oportunidades.
d) expressão do confronto de interesse de classes.

QUESTÃO 33

Marilda  Iamamotto  (2005)  considera  que,  para  o  assistente  social  ampliar  a 
transparência na leitura de seu desempenho, ele deve transitar do foco da prática ao 
trabalho não apenas mudando a nomenclatura, mas também a:

a) teoria.
b) prática.
c) concepção.
d) sistematização.

QUESTÃO 34

O assistente social  em uma empresa produz treinamentos, realiza programas de 
aposentadoria, viabiliza benefícios assistenciais e previdenciários, presta serviços de 
saúde,  faz  prevenção  de  acidentes  de  trabalho,  etc.  Portanto,  o  trabalho  do 
assistente social tem efeito no processo de reprodução da força de trabalho. Esse 
efeito tem uma objetividade que não é material, mas é:

a) social.
b) parcial.
c) produto.
d) particular.
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QUESTÃO 35

As atividades do assistente social  como trabalhador  especializado encontram-se 
intimamente associadas à sua formação teórico-metodológica, técnico-profissional e 
ético-política.  Suas  atividades  dependem  da  competência  na  leitura  e  no 
acompanhamento  dos  processos  sociais,  assim  como  no  estabelecimento  de 
relações e vínculos sociais com os sujeitos sociais  junto aos quais  atua.  Nesse 
processo, o instrumento básico de trabalho do assistente social é:

a) a teoria.
b) a linguagem.
c) o instrumental.
d) o compromisso.

QUESTÃO 36

Para  Marilda  Iamamotto,  decifrar  o  exercício  profissional  está  em  apreender  as 
particularidades dos processos de trabalho que,  em circunstâncias  diversas,  vão 
atribuindo feições, limites e possibilidades ao exercício profissional, ainda que essa 
prática profissional não perca sua identidade. Isto é, portanto, para os assistentes 
sociais, um dos maiores:

a) limites da análise.
b) traços da formação.
c) desafios a enfrentar.
d) estereótipos da profissão.

QUESTÃO 37

O Serviço Social é um trabalho especializado, expresso sob a forma de serviços que 
tem  produtos.  É  um  intelectual  que,  junto  com  inúmeros  outros  protagonistas, 
participa na sociedade da criação de:

a) consensos.
b) práticas sociais.
c) processos de trabalho.
d) qualidade nos serviços.

14



QUESTÃO 38

Segundo Marilda Iamamotto, o conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelo assistente social ao longo de seu processo formativo é parte do acervo de seus 
meios de trabalho. É o meio pelo qual é possível decifrar a realidade e clarear a 
condução do trabalho a ser realizado. Esse meio é o:

a) aporte teórico.
b) conhecimento.
c) instrumental.
d) processo da prática.

QUESTÃO 39

Ao  lado  de  outras  formas,  Marilda  Iamamotto  aponta  que  as  políticas  sociais 
públicas são, para o Estado, uma das respostas privilegiadas à:

a) ampliação de poder.
b) criação  de trabalho.
c) dominação.
d) questão social.

QUESTÃO 40

O objeto de trabalho em suas múltiplas expressões demonstra a necessidade da 
ação profissional do assistente social junto à criança e ao adolescente, ao idoso, a 
situações de violência, à luta pela sobrevivência, etc. EsSas são as multifacetadas 
manifestações:

a) do capitalismo.
b) da globalização.
c) do neoliberalismo.
d) da questão social.
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