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- ASSISTENTE SOCIAL -  

 

ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões 

objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos do 

cargo de sua opção. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu 

Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e 

o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, 

você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com 

caneta esferográfica azul ou preta.  

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

BOA SORTE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

TEXTO 1 

 

Os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos, a seus esforços de 

expansão e dominação territorial e política, a suas lutas pela hegemonia cultural, a seus intentos 

proselitistas, a suas necessidades retóricas; enfim, as línguas foram recebendo tratamentos diversos, 

conforme as também diversas condições sociais e políticas dos grupos, que as tinham como marca de sua 

identidade. 

Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses 

muito diversos e, de acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas bastante diferentes. “Toda 

língua são rastros de velhos mistérios”, lembra Guimarães Rosa. 

Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre nós, 

ocidentais, em relação à gramática, em geral. De fato, herdamos dos gregos a concepção da gramática, em 

todas as acepções, como uma força controladora que preserva a língua contra as possíveis ameaças de 

desaparecimento ou até mesmo de declínio, seja pela ação de invasores, seja pela ação dos próprios 

membros da comunidade de falantes.  

Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua. 

Ou, de acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de argumentação. Nada mais apropriado para 

esses intentos do que a compilação de gramáticas, que estabelecessem paradigmas, modelos, normas, 

capazes de garantir a manutenção da identidade linguística.  

Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um instrumento de controle – 

a gramática normativa – que disciplinasse o fluxo da própria língua, garantindo sua sobrevivência ou 

aperfeiçoando suas potencialidades de uso em função dos efeitos retóricos pretendidos. 

Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições próprias e 

constituindo uma garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter ausentado totalmente. 

Nem mesmo quando já não eram tão evidentes as ameaças de desaparecimento ou de descaracterização de 

seus usos mais modelares.  

Em suma, foi sendo atribuído aos compêndios de gramática um papel de instrumento controlador 

da língua, ao qual caberia conduzir o comportamento verbal dos usuários, pela imposição de modelos ou 

de padrões. Mas não foi apenas a função de controle atribuída à gramática que fez com que os estudiosos 

se interessassem por ela. Sob ângulos bem diferentes, as pessoas sempre se mostraram curiosas por 

entenderem a suprema prerrogativa da linguagem humana, e isso também motivou o interesse pelo 

aparecimento de gramáticas, obras nas quais se tentasse explicitar os mecanismos subjacentes à atividade 

verbal.  

A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, 

econômicos e sociais diferentes, resultou numa série de concepções e, com o passar dos séculos, deu 

ensejo à formação de alguns equívocos acerca do que é a gramática e, consequentemente, daquilo que 

deve constituir seu ensino. 

Alguns equívocos mais recorrentes e com sérias repercussões para as atividades de ensino são as 

crenças de que: língua e gramática são a mesma coisa; basta saber gramática para falar, ler e escrever com 

sucesso; e toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada.  

 
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.  

São Paulo: Parábola, 2007, p. 35-38. Adaptado.  
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01. É CORRETO afirmar que, quando analisado globalmente, o Texto 1 cumpre, prioritariamente, uma 

função: 

 

A) literária – por isso, a autora opta por trazer, em discurso direto, a voz de um autor clássico bastante 

representativo da nossa literatura, no trecho “Toda língua são rastros de velhos mistérios” (2º parágrafo), de 

Guimarães Rosa.  

B) didática – essa função se mostra, dentre outros aspectos, pelo resgate histórico que se faz no 3º parágrafo, ou 

seja, é evidente o esforço da autora para explicar ao seu público leitor certos fatos da nossa realidade 

linguística.  

C) publicitária – essa função justifica trechos como “na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão 

para defender a integridade de sua língua” (4º parágrafo), ou seja, há, claramente, uma intenção comercial no 

texto.  

D) moralizante – daí a afirmação de que “sob ângulos bem diferentes, as pessoas sempre se mostraram curiosas 

por entenderem a suprema prerrogativa da linguagem humana” (7º parágrafo), a qual pode ser entendida 

como „a moral da história‟. 

E) instrucional – por isso, no parágrafo conclusivo, a autora faz referência a “alguns equívocos mais 

recorrentes” e suas “repercussões”, ou seja, o texto objetiva orientar o leitor a executar determinada 

atividade. 

 

02. Segundo a autora do Texto 1, o surgimento da gramática normativa justificou-se, principalmente:  

 

A) pelo fato de cada língua ter recebido tratamentos diversos. 

B) pela decisão democrática de uma comunidade de falantes. 

C) pela preservação observada em usos linguísticos modelares. 

D) pelo evidente comportamento verbal inadequado dos usuários. 

E) pela suposição de que a língua sofria algum tipo de ameaça. 

 

03. No que se refere a alguns elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

I. Com o termo destacado no trecho: “enfim, as línguas foram recebendo tratamentos diversos, 

conforme as também diversas condições sociais e políticas dos grupos, que as tinham como marca de 

sua identidade.” (1º parágrafo), o autor faz uma retomada de “diversas condições sociais e políticas” 

e evita repetir esse segmento. 

II. No trecho: “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de 

sua língua. Ou, de acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de argumentação.” (4º 

parágrafo), os termos destacados têm o mesmo referente: “língua”.  

III. A expressão “Nesse quadro”, que introduz o 6º parágrafo, ao mesmo tempo em que expressa uma 

síntese do que se informou anteriormente no texto, situa as afirmações que serão feitas a partir desse 

ponto no contexto geral que foi apresentado até então. 

IV. No trecho: “Mas não foi apenas a função de controle atribuída à gramática que fez com que os 

estudiosos se interessassem por ela.” (7º parágrafo), o termo destacado, que aparece enfatizado após 

uma pausa, sinaliza para o interlocutor que a direção argumentativa do texto sofrerá alguma 

alteração.    

  

Estão CORRETAS, apenas: 

 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

E) II, III e IV. 
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04. Acerca de algumas relações de sentido presentes no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Com a afirmação de que “os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos” (1º 

parágrafo), a autora defende que “a história dos povos e os fatos linguísticos guardam entre si uma forte 

inter-relação”.  

B) Dizer que “não estranha que, historicamente, as questões linguísticas [...] tenham sido vistas em óticas 

bastante diferentes” (2º parágrafo) significa dizer que “não surpreende que, ao longo da história, as questões 

linguísticas tenham gerado visões de mundo tão diversas”. 

C) A afirmação de que “herdamos dos gregos a concepção da gramática como uma força controladora” (3º 

parágrafo) equivale semanticamente à afirmação de que “os gregos nos legaram uma noção de gramática 

sobre a qual temos tido forte controle”. 

D) Dizer que “as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua” (4º 

parágrafo) é o mesmo que dizer que “as pessoas sempre atuaram com convicção na defesa da totalidade de 

sua língua”. 

E) A ideia presente na afirmação de que “as pessoas sempre se mostraram curiosas por entenderem a suprema 

prerrogativa da linguagem humana” (7º parágrafo) corresponde semanticamente à ideia de que “as pessoas 

sempre demonstraram curiosidade para compreender como poderiam melhorar sua maneira de falar”.  

 

05. Considerando a organização sintática de alguns enunciados do Texto 1, analise as proposições abaixo. 
 

I. Em português, um sujeito pode ser colocado após seu predicado, como se observa no trecho: “Não 

estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito 

diversos” (2º parágrafo), em que o predicado, destacado, introduz o enunciado, e seu sujeito está em 

posição posposta.  

II. No trecho: “Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre 

nós, ocidentais, em relação à gramática, em geral.” (3º parágrafo), o termo destacado é um aposto 

que cumpre a função de esclarecer, para o leitor, a quem o pronome “nós” faz referência.   

III. No trecho: “Nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas” (4º 

parágrafo), o segmento destacado desempenha a função de complemento nominal, já que integra o 

sentido do nome “compilação”. 

IV. No trecho: “Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um instrumento de 

controle” (5º parágrafo), a opção pela próclise revela que a autora optou por seguir um padrão muito 

comum na variante brasileira do português.   
 
Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

06. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado cumpre a função de adjetivo. 

 

A) “Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito 

diversos e, de acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas bastante diferentes” (2º parágrafo). 

B) “De fato, herdamos dos gregos a concepção da gramática, em todas as acepções, como uma força 

controladora que preserva a língua contra as possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo de 

declínio” (3º parágrafo). 

C) “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua” (4º 

parágrafo). 

D) “Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições próprias e 

constituindo uma garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter ausentado totalmente” (6º 

parágrafo). 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, econômicos e 

sociais diferentes, resultou numa série de concepções” (8º parágrafo).  
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07. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado elaborado corretamente, de acordo com as regras 

vigentes de concordância. 

 

A) Ainda que exista muitas normas na língua, nem todas elas são normas prestigiadas.  

B) Na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes.  

C) Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes de o Brasil existir como nação. 

D) Não resta dúvidas de que novos compêndios gramaticais serão lançados em nosso país.  

E) O ensino de regras normativas de gramática vêm sendo privilegiado em nossa sociedade. 

 

08. No 8º parágrafo, encontra-se o seguinte trecho: “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] resultou 

numa série de concepções”.  

Assinale a alternativa em que as normas de regência verbal seriam atendidas, mantendo a coerência 

desse trecho, se ele fosse alterado.  

 

A) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] deflagrou no aparecimento de uma série de concepções”. 

B) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] redundou à geração de uma série de concepções”. 

C) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] implicou o surgimento de uma série de concepções”. 

D) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] oportunizou ao nascimento de uma série de concepções”. 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] desencadeou à formação de uma série de concepções”. 

  

09. Sabemos que as normas ortográficas variam, de tempos em tempos. Assinale a alternativa cujo par de 

palavras está grafado segundo as normas que vigoram atualmente.  

 

A) socioeconômico – autorretrato. 

B) vôo – latinoamericano.  D) raínha – ultra-sonografia. 

C) tireóide – européia. E) heroi  –  caquí. 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: https://wordsofleisure.files.wordpress.com/2014/10/img_4480.jpg. 

Acesso em 03/07/17. 

 

10. A adequada interpretação do Texto 2 indica que, nele, faz-se uma crítica:  

 

A) ao conteúdo dos programas infantis. 

B) ao equivocado conceito de cultura. 

C) à fraca formação escolar das crianças. 

D) à programação televisiva em geral. 

E) ao baixo nível de leitura das crianças. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

11. Maria distribuiu uma caixa de bombons com seus três filhos. O primeiro pegou metade dos bombons 

mais 1. O segundo recebeu metade do que restou e mais 1 bombom. O terceiro, por último, ficou com a 

metade do que ainda havia na caixa mais 1 bombom.  

 Sabendo que sobraram 2 bombons, quantos havia inicialmente na caixa? 

 

A) 26 

B) 32 

C) 28 

D) 30 

E) 34 

 

12. Da quantia que tinha para comprar três produtos, Lúcia gastou 1/4 mais R$ 15,00 com o primeiro, 

pagou 1/3 da quantia restante pelo segundo produto e, por fim, gastou tudo o que sobrou, R$ 48,00, 

comprando o último produto.  

Quanto Lúcia gastou ao todo nessas compras? 

 

A) R$ 120,00. 

B) R$ 110,00. 

C) R$ 136,00. 

D) R$ 116,00. 

E) R$ 124,00.  

 

13. A partir da afirmação: É verdade que existem palhaços que não gostam de sorrir, deduz-se que 
 

A) entre as pessoas que não gostam de sorrir, algumas são palhaços.  

B) quem gosta de sorrir não é palhaço. 

C) entre as pessoas que não gostam de sorrir, nenhuma é palhaço. 

D) quem não gosta de sorrir é um palhaço. 

E) entre os palhaços, nenhum gosta de sorrir 

 

14. Considerando que a declaração "Todo gato é pardo" seja verdadeira, assinale a alternativa que 

corresponde a uma argumentação CORRETA. 

 

A) Azrael é pardo, portanto é gato. 

B) Frajola é pardo, portanto não é gato.  

C) Manda-Chuva não é pardo, portanto não é gato. 

D) Garfield não é gato, portanto é pardo. 

E) Tom não é gato, portanto não é pardo. 

 

15. Na continuação da sequência de figuras ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ..., a figura que está na 

posição 127 é 

 

A) ☺ 

B) ☻  

C) ☼ 

D) ♫ 

E) ♥ 
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16. O oitavo termo da sequência 2, 6, 12, 20, 30, ... corresponde a 

 

A) 90 

B) 40 

C) 60 

D) 56 

E) 72 

 

17. Uma área em uma universidade dispõe de 100 professores. Os professores são mestres ou 

doutores, contratados em regime de dedicação exclusiva ou parcial. Atualmente existem 35 

professores com dedicação exclusiva, 40 doutores em regime parcial e 45 mestres.  

 Quantos são os doutores com dedicação exclusiva? 

 

A) 55 

B) 65 

C) 60 

D) 15 

E) 40 

 

18. Considere o diagrama a seguir que apresenta a relação entre os conjuntos X, A, B, C, D, E e F.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as relações entre esses conjuntos, assinale a FALSA. 

 

A) B  E 

B) A  X 

C) D  B 

D) X  D 

E) C  A 

 

19. Um conjunto A tem 9 elementos distintos. Quantos subconjuntos de A podem ser construídos, 

cada um com 4 elementos diferentes? 

 

A) 126 

B) 84 

C) 56 

D) 62 

E) 94 

 

20. Em uma escola, as passagens para intercâmbio de um grupo de alunos foram emitidas com 

exatos 90 dias entre a data de saída e a data de retorno. Os alunos viajarão em uma sexta-feira do 

mês de junho.  

 Em qual dia da semana retornarão? 

 

A) Terça-feira. B) Sexta-feira. C) Quarta-feira. D) Segunda-feira. E) Quinta-feira. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. No Brasil, a política educacional não se estrutura como forma de assegurar modos autônomos de 

pensar e agir, mas se reveste hoje, sob a marca das inversões que são necessárias à reprodução do 

sistema metabólico do capital. Sobre a atuação do Serviço Social na Educação, analise as afirmativas 

abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  
 

(   )  O grupo de Trabalho do Conjunto CFESS-CRESS Serviço Social na Educação elaborou os 

Parâmetros de Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação.  

(   )  A vinculação do Serviço Social com a política de Educação foi sendo forjada desde os primórdios da 

profissão como parte de um processo de requisições postas pelas classes dominantes quanto à 

formação técnica, intelectual e moral da classe trabalhadora. 

(   )  A atuação profissional voltada para a garantia do acesso à educação escolarizada tem sido a marca da 

inserção de Assistentes Sociais na Política de Educação. 

(   )  A atuação profissional voltada para a garantia da gestão democrática da escola e da política de 

educação constitui-se em uma dimensão, cuja construção depende, essencialmente, da afirmação dos 

pressupostos éticos e políticos, que orientam o projeto profissional da profissão. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-F 

B) V-F-V-F 

C) F-V-F-V 

D) V-V-V-V 

E) F-V-V-V 

 

22. No âmbito da política de educação, o conjunto das competências específicas dos/as assistentes sociais 

se expressam em ações que devem articular as diversas dimensões da atuação profissional.  

 Sobre essas ações, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Abordagens individuais e junto com as famílias dos estudantes e/ou trabalhadores/as da Política de 

Educação. 

B) Intervenção coletiva junto com os movimentos sociais. 

C) Investigativa que particulariza o exercício profissional. 

D) Inserção dos/as assistentes sociais nos espaços de elaboração de material didático. 

E) Gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços. 

 

23. Nascimento (2012), analisando a Política de Assistência Estudantil, aponta que esta possui duas faces: 

 

A) Inclusão e Exclusão. 

B) Eficácia e Ineficácia.  

C) Individual e Coletiva. 

D) Democrática e Rigorosa. 

E) Emancipação e Conservadorismo. 
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24. No que concerne aos desafios atuais do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, analise os 

itens abaixo: 

 

I.  Em consonância com os projetos societários, o projeto ético-político do serviço social se concretiza 

na conservação da ordem social.  

II.  Um dos elementos constitutivos do projeto ético-político é a matriz teórica-metodológica em que se 

ancora.  

III.  O projeto ético-político se concretiza, visto que há uma relação de identidade entre o que projetamos 

e o que realizamos efetivamente. 

IV.  A sociedade capitalista impõe limites, mas não inviabiliza a consecução plena dos princípios que 

norteiam o projeto ético-político. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) II, apenas. 

 

25. Sobre o projeto ético-político do Serviço Social, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Sua gênese é a segunda metade da década de 70. 

B) Consolidou-se em 1990 e está em construção, fortemente tensionado pelos rumos neoliberais. 

C) Ocorreu um avanço do projeto na década de 1980, sobretudo pela construção de elementos, que o 

matirizaram entre nós, dentre eles, o Código de Ética de 1986. 

D) O coroamento do projeto ético-político é a Lei de Regulamentação da Profissão de 1993. 

E) O projeto ético-político encontra-se num momento crucial de sua trajetória, que é expressão também da 

própria trajetória da profissão. 

 

26. Atuando nas questões mais contundentes da questão social, os Assistentes Sociais na 

contemporaneidade se deparam com: 

 

I.  A tendência de fragmentar os usuários das políticas públicas, baseando-se nas características de 

geração (jovens, idosos, crianças), de gênero e ético-culturais (mulheres, negros e índios). 

II.  Uma conjuntura adversa para os trabalhadores, os quais carecem de maior organicidade para terem 

força na cena pública.  

III.  Unificação das bandeiras de luta dos trabalhadores, gerando uma harmonia e uma consciência de 

classe. 

IV.  Uma ampla investida ideológica por parte do capital e da força sindical voltada à cooptação dos 

trabalhadores, agora travestidos em “parceiros” solidários aos projetos do grande capital. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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27. Especialistas apontam que a crise do capital não se trata apenas de uma crise financeira, mas sim, de 

uma crise estrutural do capital.  

 No Brasil, a proposta de Reforma da Previdência é uma tentativa de 

 

A) resolver o problema do déficit da previdência, garantindo aos trabalhadores o direito à aposentadoria. 

B) garantir o funcionamento da Seguridade Social. 

C) garantir aos trabalhadores acesso aos benefícios previdenciários. 

D) diminuir o envelhecimento populacional, visto que este impacta diretamente no rombo da Previdência.  

E) potencializar a expansão da Previdência privada no país.  

 

28. Partor e Marques (2010) afirmam que a pesquisa deve consistir em um rigoroso trato teórico, 

histórico e metodológico da realidade social e do serviço social, de maneira que se construa a 

compreensão dos problemas sociais e os desafios do universo da produção e reprodução da vida social.  

 No que concerne à relação pesquisa e serviço social, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A funcionalidade da pesquisa no exercício profissional é distinta na trajetória do serviço social, variando a 

centralidade dos objetos de estudo e os métodos para sua análise. 

B) Embora a pesquisa no Serviço Social seja recente, muito já foi feito com significativos avanços da produção 

do conhecimento da área. 

C) Acredita-se que a produção do conhecimento pela via da pesquisa é o caminho, que possibilitará o 

rompimento do Serviço Social com a pseudoconcreticidade. 

D) O esforço investigativo resulta, na sua grande maioria, de elaborações de Assistentes Sociais ligados à 

assistência.  

E) Ao trazer para o centro a preocupação com a pesquisa, o serviço social reconhece a sua complexidade como 

profissão histórica, inserida e construída no movimento real da formação social capitalista. 

 

29. A política social brasileira é formatada com base em um contexto autoritário, no interior de um 

modelo de crescimento econômico concentrador de renda e socialmente excludente. Considerando a 

importância dos programas sociais para a população brasileira, assinale a alternativa que está de 

acordo com a avaliação desses programas. 

 

A) É necessário adotar uma perspectiva quantitativista, com forte preocupação no tocante aos aspectos relativos 

à eficiência e eficácia. 

B) No processo de avaliação, é fundamental privilegiar a análise e mensuração dos objetivos previstos. 

C) A perspectiva política da avaliação deve ser resgatada no sentido de contribuir na garantia de efetivação e 

universalização dos direitos de cidadania. 

D) O aspecto mais importante na avaliação de programas é a análise de custo-benefício. 

E) Os resultados da avaliação não devem ser publicizados, sobretudo porque não vão colaborar com o 

fortalecimento dos programas. 

 

30. Ozanira(2001) afirma que a avaliação de políticas e programas sociais se constitui em um vasto campo 

 

A) do Serviço Social. 

B) da Economia. 

C) multidisciplinar. 

D) interdisciplinar. 

E) da área de exatas.  
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31. Um dos elementos constitutivos do debate sobre instrumentalidade do serviço social refere-se aos 

instrumentos, às técnicas e habilidades utilizadas pelo profissional.  

 Sobre esse tema, analise os itens abaixo: 

 

I.  Os instrumentos e técnicas, de fato, são mais importantes que os objetivos da ação profissional. 

II.  Um dos recursos básicos do trabalho do serviço social é a linguagem. 

III.  A visita domiciliar deve ser feita com muito cuidado, sendo recomendado que seja utilizada como 

afirmação de direitos. 

IV.  Parecer social é uma descrição dos fatos, seguida de uma opinião profissional, que deve estar 

fundamentada em uma perspectiva teórica de análise. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e II, apenas.  

C) II, III e IV, apenas. 

D) IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

32. A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de lutas políticas e 

culturais contra as desigualdades socialmente produzidas.  

 Analisando a questão social no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As múltiplas manifestações da questão social, sob a ótica do capital, tornam-se objetos de ações filantrópicas 

e de benemerência e de programas focalizados de combate à pobreza. 

B) O pensamento neoliberal opera uma profunda despolitização da questão social, ao desqualificá-la como 

questão pública, política e nacional. 

C) O desemprego é uma das expressões da questão social no Brasil. 

D) A questão social expressa a banalização do humano, resultante de indiferença frente à esfera das 

necessidades das grandes maiorias e dos direitos a eles inerentes.  

E) É preciso analisar cada expressão da questão social, enquanto fenômeno singular e, ao mesmo tempo, 

universal, cujo fundamento comum é dado pela centralidade do tempo ocioso na constituição da vida social. 

 

33. Verifica-se, ao longo do tempo, que diante das crises nos países capitalistas avançados e em 

desenvolvimento, a família sempre esteve presente como instância de gestão e superação da crise. 

Sobre família, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Desde a crise econômica mundial dos anos 1970, a família vem sendo redescoberta como um importante 

agente público de proteção social. 

B) No contexto atual, a discussão acerca da matricialidade sociofamiliar nas políticas sociais dá visibilidade às 

famílias e ao seu papel enquanto promotora da proteção e do bem-estar social. 

C) A função social da família não depende do lugar, que ocupa na organização social, nem das propostas 

econômicas, políticas e sociais de cada país. 

D) Na atualidade, a família volta à cena política, enquanto estratégia de intervenção; e as mulheres, com a 

entrada no mercado de trabalho, deixam de ser as maiores responsáveis pelo cuidado dos filhos e afazeres 

domésticos. 

E) No Brasil, a família deixou de ser unidade produtora e provedora de serviços, visto o estágio do capitalismo 

no país. 
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34. Sobre o sigilo do profissional do serviço social, analise os itens abaixo: 

 

I.  O sigilo profissional não pode vir separado da reflexão ética como se fosse uma simples questão 

técnica, ou mesmo, procedimental. 

II.  No Código de Ética de 1993, o sigilo profissional é um direito do Assistente Social. 

III.  No Brasil, todos os Códigos de Ética do Assistente Social trataram da questão do sigilo ou de seu 

sinônimo segredo, ainda que representasse uma forte vinculação moral da doutrina cristã.  

IV.  De acordo com o Código de Ética em vigor, não é permitida, sob hipótese alguma, a quebra do sigilo 

profissional. 

 

Estão CORRETOS 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

35. Sobre a organização da Assistência Social, analise os itens abaixo: 

 

I. A assistência social tem por objetivos, dentre outros, a vigilância socioassistencial, que visa analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela, a ocorrência de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e danos. 

II. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas com ou sem fins lucrativos 

que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 

abrangidos por essa Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

III. Dentre os princípios que regem a assistência social, está o do respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 

comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 

IV. O Sistema Único da Assistência Social - SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos 

conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas pela 

Lei nº 8.742/93. 

 

Estão CORRETOS 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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36. “Nas últimas décadas, o processo de envelhecimento das populações, via de regra, observado em escala 

mundial, adquiriu o status de fenômeno e tem sido considerado um marco na história da humanidade, 

exigindo novas posturas do poder público e da sociedade para atender às demandas impostas a partir do 

processo de transição demográfica em curso. Para efeito de pesquisa científica, a literatura geriátrica e 

gerontológica aceita o ponto de corte aos 60 anos, idade a partir da qual os indivíduos seriam considerados 

idosos. Este é o corte etário adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os países em 

desenvolvimento. Para os países desenvolvidos, onde a expectativa média de vida é maior, adota-se o ponto 

de corte dos 65 anos como a idade de transição das pessoas para o segmento idoso da população.”  
(PAIVA, Sálvea de Oliveira Campelo de, Envelhecimento, Saúde e Trabalho no Tempo do Capital).  

 

Diante do cenário exposto pela autora, o governo brasileiro adotou medidas importantes de proteção e 

garantia dos direitos das pessoas idosas, dentre estas, o “Estatuto do Idoso”, um dos marcos legais 

mais significativos. Com base na referida legislação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É facultado à família, à comunidade e ao Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

B) O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 

anos. 

C) O envelhecimento é um direito personalíssimo, e a sua proteção, um direito social. 

D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se às 

instituições filantrópicas esse provimento no âmbito da assistência social. 

E) É dever, apenas, da família zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 

 

37. Ainda com base no “Estatuto do Idoso”, analise os itens abaixo: 

 

I. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 

às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

II. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para transmissão de 

conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da 

identidade culturais. 

III. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 

limite máximo de idade, inclusive para concursos, não se admitindo nenhuma exceção. 

IV. Aos idosos, a partir de 60 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência nem de tê-la 

provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social. 

 

Estão CORRETOS, apenas, 

 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

E) I e II. 
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38. O Brasil atingiu a marca de mais de 200 milhões de habitantes e, com o aumento da expectativa de 

vida e a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, a nossa pirâmide demográfica vem 

adquirindo diferentes contornos. No entanto, ainda somos um país predominantemente jovem, onde, 

segundo o IBGE (2017), 22.22% da população têm entre 10 a 14 anos. Como forma de proteção e 

garantia de direitos dessas crianças e adolescentes, foi promulgada, em 13 de julho de 1990, a Lei nº 

8.069. Sobre a referida legislação, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição 

e nas leis. 

B) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade. 

C) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 

E) As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 

exibição, quando acompanhadas dos pais ou do responsável. 

 

39. Sobre a “Lei Maria da Penha”, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e 

conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 

Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e 

emergencialmente quando for o caso. 

B) O juiz determinará, por prazo indeterminado, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e 

familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

C) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade 

física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, e, quando necessário, o afastamento do local de 

trabalho, por até 6 meses. 

D) A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios 

decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 

emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 

violência sexual. 

E) A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um 

conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não 

governamentais, tendo por diretrizes, dentre outras, o respeito, nos meios de comunicação social, aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados, que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar. 

 

40. A Lei Nº 11.340/06, “Lei Maria da Penha”, criou inúmeros mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A violência doméstica e familiar contra a mulher se constitui em uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

B) Cabe exclusivamente ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos 

enunciados na legislação. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral, exceto o patrimonial. 

D) A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio 

exclusivo de ações da União e dos Estados. 

E) A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com 

competência cível e criminal, é de competência da União, estando distribuídos nos Estados e no Distrito 

Federal, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 
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