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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - Na perspectiva da teoria social crítica às políticas sociais
resultam das complexas relações contraditórias que se
estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos
conflitos e luta de classes que envolvem o processo de
produção e reprodução do capitalismo. É correto afirmar que o
surgimento das políticas sociais do ponto de vista histórico esta
atrelado:
A) As questões estruturais da sociedade burguesa.
B) As concessões de benemerência do Estado com a
classe trabalhadora.
C) Ao predomínio do individualismo fundamental na
sociedade burguesa.
D) Aos auxílios sociais que contribuem para reproduzir a
miséria na sociedade.
E) As respostas do Estado e da burguesia as expressões
multifacetadas da questão social.
02 - Segundo Martinelli (1994), instrumental é o conjunto
articulado de instrumentos técnicas que permitem a
operacionalização da ação profissional. Considerado como a
dimensão técnico-operativa da instrumentalidade no serviço
social, assume as seguintes características:
I. O uso do instrumental potencia a ação humana;
II. O uso do instrumental permite aproximações sucessivas de
construção/desconstrução/reconstrução dos objetos de estudo
e intervenção;
III. O instrumental assume-se como uma propriedade ou um
determinado modo de ser que a profissão adquire no interior
das relações no confronto entre as condições objetivas e
subjetivas do exercício profissional.
A) Todas alternativas estão corretas.
B) Todas alternativas estão incorretas;
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
D) Apenas a alternativa II está correta;
E) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
03 - Na visão de Behring e Boschetti (2006), em tempos de
ideologia neoliberal a tendência geral das políticas sociais têm
sido de:
A) Focalização, desconcentração e descentralização.
B) Privatização, focalização e descentralização.
C) Privatização, seletividade e universalidade.
D) Universalidade, desconcentração e descentralização.
E) Uniformidade, universalidade e diversidade.
04 - O sistema de seguridade social brasileiro aprovado na
Constituição Federal de 1988 composto pelas políticas de
saúde, previdência e assistência social tem como principais
fontes de financiamento:
A) Orçamento da União, Estado e Municípios;
contribuições sociais e CPMF.
B) Orçamento da União, Estados e DF; COFINS e
CPMF.
C) COFINS, contribuição sobre movimentação
financeira e receitas de concursos de prognósticos.
D) Orçamento da União, Estados e DF; contribuições
sociais e receitas de concursos de prognósticos.
E) Receitas de concursos de prognósticos; contribuição
sobre o lucro líquido das empresas e contribuições
sociais.

05 - A Constituição Federal (1988) instituiu o controle
democrático e social nas políticas sociais públicas através
dos Conselhos e das Conferências. Esses conselhos
representam uma nova relação entre o Estado e a
sociedade civil. Na visão de Raichelis (2007) essa nova
institucionalidade nos espaços públicos deve ter como
parâmetros:
I. Visibilidade social das ações dos sujeitos envolvidos;
II. Democratização com ampliação dos fóruns de decisão
política;
III. Cultura política que supõe o enfrentamento do
autoritarismo social e da cultura privatista;
IV.Representação de interesses coletivos, que envolve a
constituição de sujeitos políticos ativos;
V.Controle social com a participação da sociedade civil
organizada nas negociações e decisões em jogo.
Somente está correto o que se afirma em:
A) I, II
B) III e V
C) Todas estão corretas
D) Estão todas incorretas
E) II, III, I
06 - Ao tratar da política pública enquanto intervenção do
Estado que envolve diferentes atores, Potyara Pereira
(2009) aponta como uma das principais funções dessa
política:
A) Concretizar direitos conquistados pela sociedade
e incorporados nas leis.
B) Regulamentar as relações entre Estado e
sociedade civil.
C) Criar estratégias junto ao Estado para redistribuir
renda.
D) Romper com o enfoque hierárquico e
funcionalista no âmbito do Estado.
E) Distribuição de renda entre as camadas populares
subalternizadas na sociedade do capital.
07 - Ao analisar a política de saúde construída no Brasil na
década de 1990, a partir da reforma sanitária e da
Constituição Federal de 1988, a autora Inês Bravo (2007)
constata que com a implantação da política neoliberal no
país a proposta política de saúde tem sido desconstruída
paulatinamente. È correto afirmar que essa desconstrução
se expressa através de (da):
I. Contenção de gastos com a racionalização da oferta.
II. Prioridade para a assistência médico-hospitalar em
detrimento das ações de promoção e proteção de saúde.
III. Afastamento do princípio de integralidade.
IV. Respeito ao princípio da equidade na distribuição dos
recursos.
V. Separação entre ricos e pobres no acesso aos serviços.
Somente esta correto o que se afirma em:
A) I, III, IV
B) III, IV, V
C) Estão todas corretas
D) I, II, III
E) Estão todas incorretas

08 - Na visão de Inês Bravo (2004) o projeto de saúde
articulado ao mercado, pautado na política de ajuste vem
requisitando do assistente social:
A) Atendimento humanizado e estímulo à
participação cidadã.
B) Democratização do acesso aos serviços.
C) Trabalho interdisciplinar.
D) Seleção socioeconômica na perspectiva de
ampliar o acesso aos serviços.
E) Ações assistencialistas revestidas da ideologia do
favor e predomínio de abordagens individuais.
09 - Para Bravo e Matos (2004) a atuação competente do
assistente social na área da saúde, exige do profissional:
A) Trabalhar com a auto-representação dos
sanitaristas.
B) Desenvolver intervenções que trabalhem com as
questões subjetivas vividas pelos usuários.
C) Estimular a participação dos usuários na política,
apenas quando necessário.
D) Buscar assessoria técnica e sistematizar o
trabalho desenvolvido; estar atento às
possibilidades de investigação sobre temáticas
relacionadas á saúde.
E) Formular estratégias que busquem reforçar o
modelo privatista de saúde.
10 - Segundo Marilda Iamamoto (2007) apreender o
Serviço Social como uma especialização do trabalho na
sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho,
supõe entender que o seu significado social está atrelado a
(ao):
A) Reprodução das relações sociais na sociedade
capitalista.
B) Modo de viver e de trabalhar socialmente
determinado.
C) Contexto de desenvolvimento do capital e
problemas sociais com a pauperização do
trabalhador.
D) Processo de produção e reprodução das relações
sociais na sociedade capitalista.
E) Processo histórico que circundam o surgimento
da profissão na sociedade.
11 - Na visão de Paulo Netto (1991), o processo de
renovação do Serviço Social brasileiro teve três direções
principais: perspectiva modernizadora, reatualização do
conservadorismo e intenção de ruptura. A perspectiva
modernizadora teve como principais encontros:
A) Sumaré e Alto da Boa Vista
B) Alto da Boa Vista e Teresópolis
C) Araxá e Teresópolis
D) Sumaré e Teresópolis
E) Araxá e Sumaré.

12. O processo de renovação do Serviço Social brasileiro
representou um esforço de adequar o Serviço Social,
enquanto instrumento de intervenção inserida no arsenal
de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco de
estratégias de desenvolvimento capitalista a serviço dos
processos sociopolíticos emergentes no pós-64. Esse
momento é conhecido como:
A) Intenção de ruptura
B) Reatualização do conservadorismo
C) Atualização conservadora
D) Perspectiva pós-moderna
E) Perspectiva modernizadora
13 - O Assistente Social ingressa nas instituições
empregadoras como parte do coletivo de trabalhadores que
implementa as ações institucionais/empresariais. O objeto
de seu trabalho nos diferentes espaços ocupacionais
sempre será:
A) As políticas sociais de corte público/privado.
B) As múltiplas expressões da questão social.
C) As demandas sociais dos usuários.
D) As necessidades sociais dos sujeitos sociais.
E) As grandes problemáticas sociais criadas pelo
capital.
14 - Segundo Regina Mioto (2009) o Serviço Social
participa da reprodução das relações sociais na sociedade
capitalista. Suas ações são dotadas de caráter educativo se
desenvolvem mediatizadas através de:
A) Políticas sociais que garantem acesso aos
serviços, programas e benefícios sociais.
B) Acesso aos direitos sociais constituídos.
C) Programas sociais fragmentados de corte
público/privado.
D) Dimensão técnico-operativa de seus agentes
profissionais.
E) Dimensão investigativa da profissão, no
planejamento de suas ações.
15 - O Bolsa Família é um programa de transferência de
renda em implementação no Brasil que tem por objetivos.
A) Combater a fome, a pobreza e a exclusão social
das famílias através de um benefício financeiro.
B) Corrigir distorções sociais históricos no país,
sobretudo, no acesso aos direitos sociais básicos.
C) Manter o controle social sob as famílias incluídas
no programa.
D) Combater a fome, a pobreza e as desigualdades
através de um benefício financeiro associado à
garantia do acesso aos direitos sociais básicos.
E) Proteger e amparar as famílias que se encontra
fora do mercado de trabalho e seu acesso aos
direitos sociais básicos.

16 - Para Maria do Carmo Brant de Carvalho (2010)
famílias e políticas públicas desempenham funções
similares de proteger os grupos que estão sob sua tutela.
Nesse sentido, a proteção social básica desenvolvida junto
às famílias objetiva:
I. Ofertar serviços e processo de fortalecimento da
convivência social;
II. Contribuir com a inclusão no mundo do trabalho e
renda;
III. Garantir a inclusão nos serviços das políticas públicas;
IV. Fortalecer as redes sociais;
V. Manipular as carências sociais das famílias
desestruturadas.
Somente está correto o que se afirma em:
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, IV, V
D) I, II, IV
E) III, IV, V
17 - De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social (2004) se constitui em uma unidade estatal de
abrangência municipal ou regional, referência para o
trabalho social com famílias e indivíduos em situação de
risco pessoal e social por violação de direitos. Essa
unidade refere-se a (ao):
A) Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS
B) Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS
C) Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua – Centro POP
D) Instituição de longa Permanência – LPI
E) Serviço Especializado de Abordagem Social.
18 - A Política Nacional de Assistência Social (PNAS,
2004) realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades socioterritoriais, visando
seu enfrentamento, a garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender contingências
sociais e a universalização dos direitos sociais. Sob essa
perspectiva é correto afirmar que se constitui um dos
objetivos da PNAS:
A) Primazia da responsabilidade do Estado na
condução da assistência á população carente em
todo território nacional.
B) Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
C) Contribuir para universalizar os direitos sociais, a
fim de tornar o destinatário da ação social
alcançável pelas demais políticas públicas.
D) Assegurar a igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza.
E) Contribuir com a inclusão e a equidade dos
usuários e grupos específicos, ampliando o
acesso aos bens e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas urbana e rural.

19 - De acordo com a PNAS (2004) é um benefício que
visa cobrir determinadas necessidades temporárias em
razão de contingências, relativas a situações de
vulnerabilidades temporárias e fica sob responsabilidade
dos municípios. Trata-se de um tipo de:
A) Benefício temporário
B) Benefício Vitalício
C) Benefício eventual
D) BPC
E) Bolsa Família
20 - O Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais (1993) apresenta os seguintes direitos
fundamentais, EXCETO:
A) Defesa intransigente dos direitos humanos e
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
B) Defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação política e
da riqueza socialmente produzida.
C) Exercício do Serviço Social sem ser
discriminado, nem discriminar, por questões de
inserção de classe social, gênero, etnia, religião,
nacionalidade, opção sexual, idade e condição
física.
D) Opção por um projeto profissional vinculado ao
processo de construção de uma nova ordem
societária, sem dominação-exploração de classe,
etnia e gênero.
E) Garantia do ecletismo, através do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e
suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual.
21 - De acordo com o Artigo 22 do Código de Ética
profissional dos Assistentes Sociais, constituem infrações
disciplinares, EXCETO:
A) Depor como testemunha sobre situação sigilosa
do usuário de que tenha conhecimento no
exercício profissional, mesmo quando autorizado.
B) Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo,
ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício
aos não inscritos no Conselho.
C) Deixar de pagar, regularmente, as anuidades e
contribuições devidas ao Conselho Regional de
Serviço Social a que esteja obrigado.
D) Participar de instituição que, tendo por objeto o
Serviço Social, não esteja inscrita no Conselho
Regional.
E) Fazer ou apresentar declaração, documento falso
ou adulterado, perante o Conselho Regional ou
Federal.

22 - Conforme a Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, que
dispõe sobre a regulamentação da profissão do Assistente
Social, assegura em seu Artigo 16 que os CRESS aplicarão
as seguintes penalidades aos infratores.
I. Multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade
vigente;
II. Suspensão de um a dois anos de exercício da profissão
ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação
deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo
em vista a gravidade da falta;
III. Cancelamento definitivo do registro, nos casos de
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
IV. Fixar em locais públicos as multas aplicadas a
profissional que infringir o Código de Ética;
V. Desabilitar e multar o profissional que venha
descumprir o Código de Ética, no caso de reincidência na
mesma infração no prazo de dois anos.
Somente esta correto o que se afirma em:
A) III, IV, V
B) I, II, III
C) II, IV, V
D) Estão todas corretas
E) Estão todas incorretas
23 - Acerca da instrumentalidade do Serviço Social, julgue
os itens abaixo:
I. Os objetivos da profissão são construídos a partir de uma
reflexão teórica, ética e política, que definem os
instrumentos e técnicas de intervenção. Conclui-se que
essas metodologias de ação não estão prontas e acabadas
II. Os instrumentos e técnicas de intervenção são mais
importantes que os objetivos da ação profissional.
III. Cabe ao assistente social ter habilidade técnica de
manusear determinado instrumento de trabalho na sua
prática e adaptar tal instrumento às necessidades que
precisa responder no seu cotidiano.
IV. É necessário compreender a dinâmica da realidade e
quais mudanças são essas para que o instrumental utilizado
seja o mais eficaz possível e, de fato, possa produzir as
mudanças desejadas pelo Assistente Social - ou chegar o
mais próximo possível.
A) Estão corretas as alternativas I e II
B) Estão corretas as alternativas I e IV.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
E) Estão corretas as alternativas I, III e IV.
24 - A Lei Maria da Penha determina no Artigo 12, que em
todos os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a autoridade policial, após o registro da
ocorrência, deve adotar os seguintes procedimentos,
EXCETO:
A) Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e
tomar a representação a termo, se apresentada.
B) Colher todas as provas que servirem para O
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
C) Ouvir o agressor e as testemunhas.
D) Encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de
saúde e ao Instituto Médico legal.
E) Remeter, no prazo legal, os autos do inquérito
policial ao juiz e ao Ministério Público.

25 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Artigo 16,
define que o direito à liberdade em relação à criança e ao
adolescente compreende:
I. Opinião e expressão;
II. Crença e culto religioso;
III. Brincar, praticar esportes e divertir-se;
IV. Praticar esporte, na forma da lei;
V. Buscar refúgio e orientação, apenas se necessário.
Estão corretas apenas.
A) I, III, V
B) III, IV, V
C) I, II, III
D) Todas estão corretas
E) Estão todas incorretas.
26 - O Artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente
define as entidades de atendimento, responsáveis pelo
planejamento e execução de programas de proteção e
socioeducativos destinados ás crianças e adolescentes,
EXCETO:
A) Abrigo
B) Acolhimento institucional
C) Semi-liberdade
D) Internação
E) Adoção
27 - A Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003, assegura
que o idoso deve ter garantia de prioridade nas seguintes
situações, EXCETO:
A) Cadastramento da população em base territorial.
B) Atendimento
preferencial
imediato
e
individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços á população.
C) Preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas.
D) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos
nas áreas de geriatria e gerontologia e na
prestação de serviços aos idosos.
E) Viabilização de formas alternativas de
participação, ocupação e convívio do idoso com
as demais gerações.
28 - De acordo com o Artigo 98 do Estatuto da Criança e
do Adolescente as medidas de proteção a criança e ao
adolescente são aplicáveis sempre que:
A) Os direitos forem violados ou ameaçados por
ação ou omissão da sociedade e do Estado.
B) Os direitos forem violados para aqueles que estão
em situação de rua.
C) Houver interesses conflitantes que envolva a
criança e o adolescente.
D) Os pais ou responsáveis abandonarem seus
filhos.
E) Houver necessidade de afastar a criança ou o
adolescente do seu contexto familiar.

PARTE II - PORTUGUÊS

A questão 33 refere-se a tira seguinte:

A questão 29 refere-se ao texto seguinte:
Estou com saudade de ficar bom. Escrever é
consequência natural.
(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)
29- Das afirmações seguintes:
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade
de “escrever”.
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não
escreve.
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a
trabalhar.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item I está correto.

33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a
tira, exceto:
A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser
chamado de frase.
B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet”
pode ser considerado um período simples.
C) A função sintática de “seres humanos” (2º
quadrinho) é aposto.
D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma
oração.
E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado
nominal.

As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte:
Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo.
(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96)
30- Das afirmações seguintes:
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o
qual não tinha conhecido.
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e
conceituado.
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx
Deus exclui do povo a condição de raciocinar.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de
linguagem denominada:
A) hipérbole
B) prosopopeia
C) pleonasmo
D) metáfora
E) catacrese
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com
letra maiúscula é:
A) lo
B) ópio
C) povo
D) experiência
E) fé

34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo,
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm,
respectivamente a função sintática de:
A) objeto direto e complemento nominal
B) sujeito e objeto indireto
C) sujeito e complemento nominal
D) objeto indireto e complemento nominal
E) sujeito e agente da passiva
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração
destacada classifica-se como:
A) subordinada substantiva subjetiva
B) subordinada adjetiva restritiva
C) subordinada adverbial proporcional
D) subordinada substantiva predicativa
E) subordinada adverbial temporal
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a
concordância.
A) São duas horas e quarenta minutos.
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala.
C) Vão inclusos à carta os meus documentos.
D) Não havia motivos bastante para ele faltar.
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho.
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma
inadequada:
A) Sua atitude é passível de punição.
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente.
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria.
D) Ele está apto para frequentar a piscina.
E) O fumo é nocivo ao organismo.
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo
INAPTO são, respectivamente:
A) radical – sufixo
B) radical – desinência nominal
C) prefixo – radical – desinência verbal
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos
que devem receber o acento gráfico:
“Adoradora da historia de povos antigos e
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft,
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do
museu.”
NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação,
n. 37, set. 2002. p. 48.
A) 05
B) 04
C) 06
D) 03
E) 07
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é
preenchido corretamente por:
A) às – a – às – a – à
B) às – a – as – a – à
C) as – a – às – a – à
D) às – a – às – a – a
E) as – à – às – a – a

