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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

303 – Assistente Social  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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Conhecimentos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais 
ao doador, eles ainda são poucos 
no Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou 
ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Ao abordar a constituição histórica da profissão de Serviço Social, particularmente na realidade brasileira, autores como 

Marilda Iamamoto, José Paulo Netto e Carlos Montaño defendem uma tese que se contrapõe à perspectiva endogenista. 
A respeito da tese defendido pelos autores citados é correto afirmar: 

 

►a) O Serviço Social emerge em período demarcado pela hegemonia do capitalismo monopolista, e sua constituição está 
associada às respostas à realidade social, através de políticas sociais estatais. 

b) A profissão de Serviço Social tem sua gênese definida pelos processos de ajuda aos pobres, num contexto em que a Igreja 
Católica, ao lado do Estado, exercia a hegemonia política na sociedade, através de ações de caridade. 

c) O Serviço Social emerge no período da revolução industrial, quando o Estado a reconhece legalmente, atribuindo-lhe o caráter 
de profissão liberal, e ela responde à questão social através de atividades filantrópicas. 

d) A instituição do Serviço Social, no auge da revolução industrial, resulta da luta de movimentos sindicais organizados que 
defendiam o reconhecimento de direitos trabalhistas e a instituição de políticas públicas operadas pelo Estado e pela 
sociedade civil. 

e) A profissão de Serviço Social surge como um estágio avançado das práticas de ajuda mútua e se consolida pelo 
reconhecimento do Estado como profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho. 
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17 - A respeito dos fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social, assentados na perspectiva histórico-crítica, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Segundo Iamamoto (2011), o trabalho realizado diretamente na esfera do Estado, na prestação de serviços públicos, 
nada tem a ver com o trabalho produtivo, visto que não estabelece uma relação direta com o capital, não estando o 
trabalho a ele subsumido, guiando-se, portanto, pelos princípios do direito público. 

2. A questão social no Brasil emerge na hegemonia do capital industrial e na expansão urbana, expressando as 
contradições desse processo de desenvolvimento na precarização das condições de vida da classe trabalhadora e 
da parcela excedente de mão de obra. 

3. Segundo Netto (1992), o Estado, através das políticas sociais, atua como mediador de conflitos na relação entre 
capital e trabalho à medida que a questão social se internaliza na ordem econômica. 

4. O Estado afirma o caráter público da questão social, em sua gênese, porém administra suas expressões, 
caracterizadas pela fragmentação e parcialização, como “problemas sociais”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

18 - A partir de 1990, os fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social ganham um direcionamento crítico, que orienta 
o trabalho nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, sob a produção de projetos profissionais portadores de relativa 
autonomia. Essa perspectiva estabelece ao profissional a exigência de análises críticas das demandas institucionais, bem 
como a produção de respostas, com competência teórico-metodológica e técnico-operativa, pautadas eticamente no 
projeto político-profissional. Com relação ao assunto, considere as seguintes estratégias: 

 

1. Desenvolver pesquisas e variados projetos que possibilitem o conhecimento aprofundado do modo de vida e trabalho 
dos segmentos populacionais atendidos na instituição. 

2. Difundir e estimular o trabalho comunitário que possa contribuir com as políticas sociais desenvolvidas, tendo no 
voluntariado e nas organizações civis e religiosas seus principais agentes. 

3. Atuar em equipes multiprofissionais, desenvolvendo coletivamente os processos de planejamento, execução e 
avaliação de programas e projetos sociais. 

4. Estimular inserções sociais que possibilitem a garantia de direitos sociais, através de políticas sociais públicas, bem 
como aperfeiçoar-se na análise, interpretação e socialização de informações sobre o orçamento público. 

 

São estratégias profissionais para o enfrentamento das expressões da questão social: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
19 - Em documento publicado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) em 2016, o tema abordado é o preconceito. 

Nesse documento, afirma-se que “o preconceito está presente em diversas práticas de discriminação contra formas de 
vida e modos de comportamento que não são aceitos em suas diferenças e particularidades. Na condição de assistente 
social, é relevante que o profissional identifique os elementos que conformam e sustentam atitudes preconceituosas. A 
respeito do assunto, considere os seguintes raciocínios: 

 

1. Para entender as determinações do preconceito, é preciso explorar a vida cotidiana, sua estrutura e dinâmica, pois é 
nesse âmbito que ele se reproduz. 

2. A vida cotidiana se caracteriza pelo pragmatismo, pelo qual as atividades devem ser realizadas de forma imediata, 
para que alcancem êxito. Na medida em que certa forma de agir obtém êxito, vão-se constituindo de modelos de 
avaliação e de comportamentos que passam a ser reproduzidos em situações semelhantes de forma repetitiva e 
espontânea, levando a generalizações, que são o primeiro passo para a conformação de preconceitos. 

3. Para entender as determinações do preconceito, é preciso identificar as ideologias presentes na sociedade e a sua 
reprodução no cotidiano escolar, pois é nesse âmbito que ele se reproduz, uma vez que nas outras esferas da vida 
social os valores são pautados na tradição humanista, no trabalho e na racionalidade técnica, portanto com menor 
incidência na produção do preconceito. 

4. A ultrageneralização, somada à unidade entre pensamento e ação e à fixação imediata na aparência da realidade, 
facilita a construção de estereótipos e analogias incorporados pela tradição e pelos costumes e sua reprodução como 
verdades inquestionáveis. Essa forma de pensar corresponde ao senso comum. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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20 - Guerra (2013) afirma que “as profissões ‘interventivas’ ou ‘aplicadas’, pela condição na qual se inserem na realidade, em 
geral, restringem a verdade aos conceitos que podem ser aplicados nas situações do cotidiano. Também no Serviço Social 
essa concepção de que a verdade está nas consequências alcançadas como resultado da instrumentalidade dos sujeitos, 
isto é, da sua capacidade de solucionar situações prático-imediatas, tem sido recorrente”. Considerando os fundamentos 
teórico-metodológicos sob a perspectiva da teoria social crítica, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A atividade prática não deve se configurar como uma ação mecânica, reiterativa ou instintiva. 
2. O equívoco do profissional é o de conceber que pode realizar seu exercício profissional sem teoria. 
3. No cotidiano, as ações ocorrem em razão de juízos provisórios, os quais, mesmo sendo negados pela realidade 

social, não são superados em decorrência da crença, fé e hábito formados pela experiência. 
4. O pragmatismo como referência conceitual e de atitudes permite uma inserção cotidiana dos profissionais pautada 

num tipo de realismo ingênuo, que se contrapõe ao realismo crítico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - O Código de Ética do Serviço Social, aprovado pela Resolução CFESS nº 273/93 e com alterações introduzidas pelas 

Resoluções CFESS nos 290/94, 293/94, 333/96 e 594/11, estabelece princípios e objetivos para o exercício profissional bem 
como direitos e deveres aos assistentes sociais. De acordo com o artigo 3º desse código, é dever do assistente social: 

 

a) Acatar determinação institucional superior, ainda que contrária às diretrizes do Código de Ética profissional. 
b) Participar facultativamente de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa 

de seus interesses e necessidades. 
c) Desempenhar as atividades profissionais de acordo com a legislação que assegura as condições materiais para sua execução. 
►d) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade e o policiamento 

dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
e) Produzir desagravo público por ofensa que atinja a honra profissional de colegas e superiores e/ou de usuários. 

 
22 - O planejamento social é um instrumento relevante no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, especialmente quando 

atuam em funções de gestão. Sobre planejamento social, assinale a alternativa correta. 
 

a) A ação planejada dos assistentes sociais deve considerar, como critérios para o estabelecimento de prioridades da 
operacionalização, a aceitabilidade institucional e a motivação da equipe técnica envolvida no processo. 

►b) As intervenções planejadas devem resultar da adoção de critérios de relevância, viabilidade e sua relação com os objetivos e 
as metas que se busca alcançar. 

c) Os critérios de viabilidade de uma ação identificada como necessária no estudo de situação devem ser estabelecidos pelos 
gestores institucionais, pois são eles que asseguram o financiamento da ação. 

d) As intervenções devem ter, como critério para sua realização, a análise de sustentabilidade das metas estabelecidas e dos 
objetivos profissionais do assistente social. 

e) A ação do planejador deve ser iniciada após o estabelecimento de metas objetivas e quantificáveis para o processo de gestão 
do trabalho social. 

 
23 - Os estudos socioeconômicos integram o aporte instrumental técnico-operativo do Serviço Social desde sua gênese, 

conforme afirma Mioto (2009). A partir dos anos 2000, vêm sendo revisadas sua concepção e forma de condução. Com 
base na autora referenciada e no novo entendimento do Serviço Social sobre os estudos socioeconômicos, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) São configurados como estudos de caso em que dois grupos de informações são importantes: aquelas relativas à capacidade 
físico-mental dos indivíduos e suas habilitações específicas, e aquelas de ordem familiar, que buscam informar o tipo de 
moradia, inserção no mercado de trabalho e padrão de renda. 

b) Apresentam-se como recursos técnicos necessários aos processos de seletividade de benefícios, programas e serviços 
sociais, registrando as reais condições socioeconômicas averiguadas in loco, buscando garantir respostas às expressões da 
questão social identificadas no caso. 

c) São estruturados a partir de procedimentos regulamentados institucionalmente, cujos roteiros devem ser respeitados para a 
devida obtenção das informações necessárias para o acesso a benefícios, programas e serviços sociais. 

d) Constituem-se recursos técnico-operativos sob um conjunto de procedimentos, atos e atividades de natureza privativa do 
assistente social, o qual, ao elaborá-los, deve manter o devido sigilo, resguardando as informações fornecidas pelos sujeitos 
singulares atendidos institucionalmente. 

►e) São recursos importantes no processo de garantia e ampliação de direitos fundamentais e sociais e no enfrentamento das 
expressões da questão social. Exigem a ação profissional para além do trabalho com sujeitos singulares, tornando-se subsídio 
para respostas coletivas às demandas singulares que têm repetidas incidências. 

 
24 - Segundo Baptista (2007), a “planificação, no processo de planejamento, é realizada no momento em que, após a tomada 

de um conjunto de decisões, definidas em face de uma realidade determinada, inicia-se o trabalho de sistematização das 
atividades e dos procedimentos necessários para o alcance dos resultados previstos”. São documentos de planificação: 

 

►a) Plano, Programa e Projeto. 
b) Plano, Projeto e Prontuário. 
c) Projeto, Plano e Cronograma. 
d) Programa, Cronograma e Custeio. 
e) Projeto, Prontuário e Orçamento. 

  



9/13 
 

25 - Desde a década de 1990, a pesquisa tem se consolidado na área de Serviço Social como um importante instrumento 
técnico-científico que possibilita a apreensão de determinados objetos da realidade social com a qual o profissional 
trabalha. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A viabilidade de execução de um projeto de pesquisa pressupõe análise de elementos práticos, tais como prazos, 
referencial bibliográfico acessível, recursos materiais e financeiros e disponibilidade dos sujeitos a serem 
pesquisados, no caso de pesquisa empírica. 

2. O planejamento da pesquisa pressupõe mediações reflexivas acerca do objeto definido e o estabelecimento de 
objetivos e procedimentos a serem adotados para seu desenvolvimento. 

3. Os temas de pesquisa emergem de questionamentos sobre o cotidiano, de questões de interesse social, sobre a 
própria teoria ou lacunas verificadas em outros trabalhos, mas também são definidos a partir de interesses e da 
trajetória profissional do pesquisador. 

4. A densidade teórica da pesquisa será assegurada pelo volume de informações que o pesquisador conseguir reunir, 
seja na forma de leitura exploratória inicial acerca de um possível tema de pesquisa, seja na compilação de 
documentos disponíveis em sítios eletrônicos os mais variados possíveis que tratem do assunto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Para Alcoforado (2009), o “problema de pesquisa não é descoberto, mas construído”. Ele é resultado de intenso processo 

reflexivo do pesquisador sobre fatos, dados, informações obtidas em produções anteriores e/ou evidências empíricas que 
se colocam a sua observação. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) A construção do problema de estudo se encerra quando o pesquisador consegue definir precisamente o tema, 
atingindo a maior especificação possível e convertendo-o em um tópico afirmativo no projeto de pesquisa. 

(   ) Na formulação do objeto ou problema de pesquisa, a teoria tem fundamental relevância, pois possibilita a construção 
de parâmetros interpretativos para a compreensão da realidade, e sob tal quadro teórico, as perguntas produzidas 
poderão ser avaliadas quanto à pertinência e sentido. 

(   ) A pergunta objeto de investigação é o fio condutor do processo de pesquisa, razão pela qual deve ser formulada de 
modo preciso e objetivo, ser adequada aos objetivos e recursos do pesquisador e nortear-se pelo caráter explicativo 
e não moralizador. 

(   ) O objeto de pesquisa é definido pela formulação da hipótese principal, sobre a qual se assentam os pressupostos do 
pesquisador e suas habilidades de observação qualificada e análise conjuntural, permitindo antever determinadas 
respostas ao problema formulado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) F – V – V – F. 

 
27 - A Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, dispõe sobre a profissão de assistente social. O artigo 2º da referida lei determina 

quem poderá exercer a profissão de assistente social. Com relação ao assunto, considere os seguintes profissionais: 
 

1. Agentes sociais, possuidores de diploma de nível técnico, com funções nos vários órgãos públicos há mais de dez 
anos a contar da promulgação dessa lei e que exercem atribuições similares às de assistente social. 

2. Possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. 

3. Possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que 
devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. 

4. Possuidores de diploma oficialmente reconhecido de educadores sociais, com funções nos vários órgãos públicos 
há mais de cinco anos a contar da promulgação dessa lei. 

 

Podem exercer a profissão de assistente social: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
►b) 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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28 - O artigo 4º da Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, dispõe sobre as competências do assistente social. Com relação ao 
assunto, considere as seguintes ações: 

 

1. Realizar planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 
2. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 

defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 
3. Realizar estudos socioeconômicos de usuários para fins de conferência e veracidade de informações registradas em 

seus cadastros, emitindo parecer em perícias sociais determinadas por órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades. 

4. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil. 

 

São de competência do assistente social: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
29 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente atribuições privativas do assistente social, conforme o artigo 5° da Lei 

nº 8.662, de 07 de junho de 1993. 
 

a) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
►b) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social. 
c) Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
d) Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 
e) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar recursos e de fazer uso deles no 

atendimento e na defesa de seus direitos. 
 
30 - No âmbito do Serviço Social, o debate sobre Direitos Humanos não é algo consensual, porém, sob os pressupostos do 

Código de Ética e de autores como Forti (2012), trabalhar em prol da defesa, da efetivação e da ampliação desses direitos 
assegura a consolidação de políticas sociais públicas de enfrentamento às múltiplas violações que ocorrem na sociedade 
capitalista. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os Direitos Humanos liberais inspiram-se no jusnaturalismo conformado sob uma noção individualista e abstrata de 
homem – um homem socialmente descontextualizado e a-histórico. 

(   ) A partir de meados do século XX, os direitos humanos tiveram seu conceito ampliado e materializado nas lutas de 
setores oprimidos da sociedade, a exemplo de lutas como as contra a discriminação racial, de gênero e de idade, 
contra a tortura, pela expressão da diversidade sexual e pela preservação do meio ambiente. 

(   ) Em sua gênese, demarcada pela Revolução Francesa e sob a lógica liberal, os direitos humanos exaltaram a igualdade 
perante a lei, mas, na prática, essa igualdade formal coexistiria, sem qualquer problema moral, com a brutal 
desigualdade social do capitalismo, com a inferioridade reservada às mulheres, com a redução à subserviência dos 
povos não europeus, com o tráfico negreiro e com o massacre dos indígenas americanos. 

(   ) No atual código de ética profissional, destacam-se, como princípios fundamentais, a defesa dos Direitos Humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo, a ampliação e consolidação da cidadania, o compromisso com a qualidade dos 
serviços públicos prestados à população, o posicionamento em favor da equidade e da justiça social e o empenho 
na eliminação de todas as formas de preconceito. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) V – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – F. 
e) F – V – F – V. 

 
31 - O Estado republicano brasileiro “nasceu sob o signo de forte ambiguidade entre um liberalismo formal como fundamento 

e o patrimonialismo como prática no sentido da garantia dos privilégios das classes dominantes” (Behring e Boschetti, 
2011). Tais traços possuem um forte impacto sobre a configuração da proteção social brasileira, que passa ao largo do 
que a Europa conquistou no denominado Estado de Bem-Estar Social. Além desses aspectos, as condições gerais do 
trabalho no Brasil (sob os efeitos da lenta substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre) contribuíram para que a 
política social brasileira apresentasse um desenho restrito e segmentado. Assinale a alternativa que identifica 
corretamente o período histórico a que se refere o enunciado. 

 

►a) 1890 a 1920. 
b) 1920 a 1930. 
c) 1930 a 1945. 
d) 1945 a 1964. 
e) 1964 a 1985. 
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32 - Conforme dispõe a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A respeito do assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Ao Estado compete a formulação e execução de políticas públicas de saúde que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de convênios com a rede privada de saúde, os quais assegurem acesso, mediante 
necessidades imediatas e urgentes da população, garantindo seu caráter universal no âmbito da promoção e recuperação da 
saúde. 

b) O provimento do direito à saúde pelo Estado consiste no estabelecimento de diretrizes e normas que são executadas pelo 
Ministério da Saúde e pela agência reguladora de Planos e Serviços de Saúde operados pelo mercado, ampliando a cobertura 
de atendimento no âmbito da promoção, proteção e recuperação da saúde da população. 

►c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

d) Cabe ao Estado a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, através da gestão do Fundo Público de 
Seguridade, garantindo que os recursos desse Fundo sejam aplicados de forma equitativa entre as políticas que compõem a 
Seguridade Social, viabilizando a execução de serviços universais de saúde. 

e) O Estado deve assegurar o direito à saúde através da execução de medidas de redução de riscos de doenças, possibilitando 
à população o acesso a complexos polivitamínicos, vacinação e outros serviços de proteção básica, garantindo o acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a recuperação da saúde, a exemplo do programa de farmácias populares. 

 
33 - A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, estabelece um novo marco legal de conceituação e operacionalização da 

assistência social no Brasil, concebendo-a como política de Seguridade Social não contributiva e dever do Estado. Com 
relação ao assunto, considere os seguintes princípios: 

 

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

2. Atendimento às necessidades sociais mediante observação dos limites de rentabilidade econômica e cumprimento 
de condicionalidades. 

3. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

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

 

São princípios norteadores da Lei nº 8.742/1993: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
34 - Sobre as políticas da seguridade social constitucional, informa Santos (2018) que o maior de questões se concentra nos 

equipamentos da assistência social, especialmente em municípios de pequeno e médio porte. Nesses espaços 
ocupacionais estão presentes as tensões de vínculos precários, poucos recursos e a cultura assistencialista. Esses 
vetores catalisam de assédio moral e interferências na dinâmica do trabalho profissional. Frente a isso, vários autores da 
área de Serviço Social defendem a autonomia relativa do assistente social. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. O assistente social tem a prerrogativa de estabelecer os objetivos e finalidades no desenvolvimento de seu trabalho, 
definindo a metodologia e os instrumentais e técnicas para sua realização, dentro do campo das atribuições legais 
conferidas pela lei de regulamentação da profissão e sob os parâmetros do código de ética. 

2. No trabalho em instituições, dentro da autonomia relativa do profissional, este deve respeitar as situações em que o 
empregador determina a elaboração de estudo socioeconômico e define os instrumentais necessários para sua 
realização, tais como visita domiciliar e entrevistas, entre outras técnicas. 

3. Em muitos espaços ocupacionais, registra-se indefinição ou fluidez do que é ou do que faz o Serviço Social, 
ampliando-se o campo de autonomia para o assistente social apresentar projetos e demais propostas de trabalho 
para além da demanda institucional. 

4. A autonomia relativa consiste no reconhecimento de que os/as empregadores/as, ao controlar as condições de 
trabalho e a alocação de recursos, estabelecem os limites dentro dos quais os profissionais podem exercer sua 
autonomia técnica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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35 - O XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em setembro de 2000, produziu um debate riquíssimo sobre a 
Seguridade Social brasileira, tendo resultado na produção de um documento em que se expressa a necessidade de 
construção uma concepção ampliada de seguridade social para além das três políticas sociais – saúde, previdência social 
e assistência social. O documento mencionado é conhecido como: 

 

a) Carta de Alagoas – Seguridade Social ampliada: é possível! 
►b) Carta de Maceió – Seguridade Social pública: é possível! 
c) Documento de Teresópolis – Seguridade Social pública e universal! 
d) Documento de Araxá – Seguridade Social ampliada é justiça social! 
e) Carta de Curitiba – Seguridade e Proteção Social aos cidadãos brasileiros! 

 
 

36 - De acordo com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o objetivo da política urbana é ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade. São instrumentos de que o município deve lançar mão em seu 
planejamento urbano: 

 

►a) Plano diretor; gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos de desenvolvimento econômico 
e social. 

b) Plano diretor; disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; zoneamento industrial-rural-ambiental. 
c) Plano de desenvolvimento urbano; gestão orçamentária contábil; plano de habitação e saneamento. 
d) Planos, programas e projetos setoriais; planos de desenvolvimento econômico e social; gestão orçamentária técnico-contábil. 
e) Plano de desenvolvimento sustentável; disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; zoneamento ambiental, 

rural e urbano. 
 

 
37 - O reconhecimento do direito à moradia como um direito humano fundamental na Constituição Federal só ocorreu nos 

anos 2000, por meio da Emenda Constitucional nº 26/2000. A habitação tem sido um dos setores da política urbana que 
tem demandado o trabalho de assistentes sociais. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O trabalho social realizado por meio de assessorias técnicas e de profissionais contratados diretamente pelos movimentos de 
moradia, nas experiências de mutirões populares, tem sido desenvolvido sob referencial metodológico de educação popular, 
em que os profissionais passam a residir no território em que assessoram. Essas práticas precisam estar na agenda de 
estudos e ganhar visibilidade e análises. 

►b) A partir da regulamentação da Política Urbana no Brasil nos anos 2000, ampliaram-se a concepção e o reconhecimento do 
trabalho social, que passa a ser entendido como componente da Política Nacional de Habitação, direito do cidadão, passando 
a ser uma exigência nos Programas de Saneamento Ambiental Integrado, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
e, em especial, no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

c) Os assistentes sociais dos municípios participam, atualmente, de iniciativas políticas locais para responder à pressão popular 
com programas alternativos de urbanização, regularização de loteamentos clandestinos e construção de conjuntos 
habitacionais, por meio do cadastramento de usuários para os Programas Minha Casa Minha Vida (PMCMV), de iniciativas 
de mutirões populares e mobilizações de voluntariado. 

d) A intervenção profissional de assistentes sociais em programas de habitação de interesse social tem suas referências 
históricas nos programas do Banco Nacional de Habitação (BNH), no período de 1968 a 1986, e nas Companhias Estaduais 
de Habitação (Cohabs), e, atualmente, em prefeituras, respondendo pelo Trabalho Técnico-Social junto aos agentes 
imobiliários, como construtoras e empreiteiras. 

e) Nos anos de 1990, configuram-se novos arranjos e sentidos que o trabalho social adquire no âmbito da habitação de interesse 
social, tendo sido demandado para a emissão de pareceres em Estudo de Impacto de Vizinhança e Impactos Ambientais, 
realizando também trabalho educativo ambiental in loco, em territórios de ocupação irregular. 

 
 

38 - Documentos produzidos e difundidos pelo CFESS sobre a atuação do/a assistente social no campo da educação 
apresentam a compreensão de que o trabalho deste profissional “não se restringe ao segmento estudantil nem às 
abordagens individuais. Envolve também ações junto às famílias, aos professores e professoras, aos demais 
trabalhadores e trabalhadoras da educação, aos gestores e gestoras dos estabelecimentos públicos e privados, aos/às 
profissionais e às redes que compõem as demais políticas sociais, às instâncias de controle social e aos movimentos 
sociais”. Considerando o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) As ações a serem executadas pelo/a assistente social no campo da educação foram definidas em assembleia nacional da 
categoria realizada durante o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Brasília, em 2010. 

b) A concepção de trabalho do/a assistente social no âmbito da educação foi estabelecida pela Lei nº 3.688, de 08 de março de 
2000, e posteriormente incorporada pelo CFESS em seus documentos. 

c) As atribuições e competências dos/as assistentes sociais para a atuação no campo da educação estão definidas pela Lei nº 
9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porém precisam de regulamentação complementar para 
serem cumpridas pelas escolas. 

d) A concepção acerca do trabalho do assistente social no campo da educação resultou dos eventos realizados pelo CFESS 
desde 2000, quando teve início a tramitação do Projeto de Lei nº 3.688, de 2000, com o intuito de assegurar que o 
entendimento dos profissionais da área de educação sobre suas atribuições nesse campo fosse incorporado ao PL. 

►e) A partir de acúmulo crítico dos debates da profissão acerca da atuação do/a assistente social no campo da educação, o 
CFESS publicou, em 2013, o documento “Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”. 
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39 - O Decreto no 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, estabelecendo os princípios, objetivos e ações a serem 
desenvolvidas com esse segmento, bem como dispôs sobre a estrutura administrativa para sua execução, nos três níveis 
de governo. Além desses aspectos, apresentou a concepção de população em situação de rua. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) O Decreto considera população em situação de rua o grupo de pessoas com características similares que possuem em comum 
pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de habitação regular, utilizando áreas 
abandonadas e degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente. 

b) O Decreto considera como população em situação de rua o grupo populacional que possui condições socioeconômicas 
comuns, como pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, dependência de psicotrópico e inexistência 
de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória. 

c) O Estado considera população em situação de rua o grupo populacional que possui condições socioeconômicas comuns, 
como pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, dependência de psicotrópicos e inexistência de 
moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente. 

►d) O Decreto considera população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum pobreza 
extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, 
bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 

e) Para fins do trabalho social com a população em situação de rua e com base no Decreto nº 7.053/2009, deve-se considerar 
população de rua como o grupo populacional heterogêneo que possui em comum pobreza extrema, vínculos familiares 
interrompidos, dependência química e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e 
privados abandonados como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades 
de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 

 
40 - O documento denominado Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social, publicado 

pelo CFESS em 2009, expressa que “a intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter como 
horizonte somente a execução das atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas 
atividades à gestão da pobreza”. Nesse mesmo documento, são apresentadas competências específicas dos assistentes 
sociais, expressas em diversas “dimensões interventivas, complementares e indissociáveis”. Assinale a alternativa que 
identifica corretamente uma dessas dimensões interpretativas. 

 

a) Realização de estudos sistemáticos sobre as reais condições de vida dos usuários, procedendo à reavaliação constante da 
permanência deles nos serviços, programas e projetos, visando a otimização dos recursos públicos, com transparência e 
eficiência na gestão. 

b) Abordagens individuais, familiares ou grupais na perspectiva de atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos, 
bens e equipamentos públicos, orientando o atendimento psicoterapêutico a indivíduos e famílias. 

►c) Gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade, na 
perspectiva de fortalecimento da gestão democrática e participativa, capaz de produzir, intersetorial e interdisciplinarmente, 
propostas que viabilizem e potencializem a gestão em favor dos(as) cidadãos(ãs). 

d) Pedagógico-interpretativa e socializadora de informações institucionais dirigidas aos usuários para que cumpram as 
exigências de seletividade estabelecidas nos programas e benefícios sociais. 

e) De intervenção militante em movimentos sociais, buscando a mobilização e organização popular, que tem como fundamento 
o reconhecimento e fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta pela ampliação dos direitos e 
desresponsabilização estatal. 

 


