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BOA PROVA! 
 

LEIA COM ATENÇÃO: 
 
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA ESTÁ 

COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEIS; 

2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO 
CARTÃO-RESPOSTA; 

3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO CARTÃO-
RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE TINTA PRETA OU 
AZUL; 

4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO 
PARA ASSINATURA; 

5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 (DEZ) 
MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E 

6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 
METADE DO TEMPO PREVISTO. 
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01 - No período de 1974 a 1979 ocorreram eventos importantes 
que mobilizaram a categoria dos Assistentes Sociais no 
sentido do redirecionamento da profissão e fortalecimento da 
perspectiva de “ intenção de ruptura” com o Serviço Social      
“tradicional”. A fim de combater essa vertente, apresentando 
uma aproximação da “perspectiva modernizadora” com a 
“reatualização do conservadorismo”, ocorreu, no período 
citado, o seguinte movimento: 

 
a) Seminário do Sumaré, ocorrido no Rio de Janeiro apoiado 

pelo CBCISS. 
b) III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, ocorrido 

em São Paulo. 
c) lançamento da revista “Serviço Social e Sociedade”, pela 

Cortez Editora. 
d) Assembléia Nacional de Assistentes Sociais (ANAS), em 

São Paulo. 
 
 

02 - No período de 1979 a 1985, a Política Nacional de Saúde 
passa por uma profunda crise e surgem propostas 
emergentes, no nível da sociedade civil, decorrentes dos 
movimentos populares e a luta pela saúde se ampliou, 
destacando-se diversos movimentos, entre eles, o Projeto 
Papucaia, experiência inovadora com relação à saúde em 
Cachoeira de Macacu – RJ. 

 
Com relação a tal projeto, só NÃO se pode afirmar que sua 

estratégia visava à/ao 
 
a) valorização do saber e da participação popular. 
b) trabalho com recursos da população, recuperando seus 

valores culturais. 
c) organização da população em comissões de saúde para a 

elaboração e o controle das políticas de saúde locais. 
d) valorização das atividades técnico-administrativas. 
 
 

03 - Segundo Maria Inês de Souza Bravo, no período de 1964 a 
1974, a política assistencial brasileira foi “ampliada, 
burocratizada e modernizada pela máquina estatal, com a 
finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a 
sociedade, suavizar tensões sociais e conseguir a 
legitimidade para o regime, como também, servir de 
mecanismo de acumulação de capital”. 

 
Com relação aos procedimentos adotados por essa política 
assistencial, marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
( )  Criação  do  Instituto Nacional  da  Previdência Social 

(INPS). 
( )  Estímulo  ao  mercado  imobiliário  e  incentivo  à 

especulação, através da criação do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). 

( )  Enfoque  nos  mecanismos  de poupança  compulsória 
como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 
 
A seqüência correta é 
 
a) V, V, F. 
b) F, V, F. 
c) V, F, F. 
d) V, V, V. 
 
 

04 - “Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas 
preventivas e controle das doenças e agravos.” Segundo a 
Lei Orgânica da Saúde, essa é a definição de 

 
a) vigilância sanitária. 
b) saúde do trabalhador. 
c) assistência terapêutica integral. 
d) vigilância epidemiológica. 

 
 

05 - De acordo com a Lei Orgânica de Saúde, o conjunto de ações 
e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações, onde a iniciativa privada 
poderá participar em caráter complementar, denomina-se 

 
a) Política de Saúde. 
b) Sistema Único de Saúde. 
c) Conselho Nacional de Saúde. 
d) Sistema de Vigilância Sanitária. 
 
 

06 - Enquanto em serviço ativo, o militar NÃO pode  

 
a) estar filiado a partidos políticos. 
b) participar de reuniões públicas. 
c) recorrer à justiça comum. 
d) associar-se a clubes e/ou agremiações sócio-culturais. 

 

 
07 - O seguro-desemprego, o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, o salário mínimo fixado em lei e o décimo terceiro 
salário, são alguns dos direitos dos trabalhadores 

 

a) rurais somente. 
b) urbanos somente. 
c) rurais e urbanos. 
d) do terceiro setor. 
 
 

08 - Tomando-se por base o previsto no Código de Ética 
Profissional do Assistente Social, marque V para as 
assertivas verdadeiras e F para as falsas. 

 
( ) A quebra do sigilo profissional do Assistente Social não é 

admissível em hipótese alguma. 
( ) É vedado ao Assistente Social depor como testemunha 

sobre situação sigilosa do usuário da qual tenha 
conhecimento no exercício profissional, mesmo quando 
autorizado. 

( ) É dever do Assistente Social apresentar à Justiça, 
quando convocado na qualidade de perito ou 
testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, 
sem extrapolar o âmbito da competência profissional e 
sem violar os princípios contidos no Código de Ética. 

( ) É direito do Assistente Social acatar determinação 
institucional não condizente com os princípios e diretrizes 
do Código de Ética Profissional, desde que o não 
acatamento implique ameaça de demissão do emprego. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 
a) V, V, F, V. 
b) F, F, V, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, V, F. 
 
 

09 - Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas abaixo. 

 
A pena de suspensão acarreta, ao Assistente Social, a 
interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional pelo prazo de ________ dias a ________ ano(s). 

 
a) 20 / 01 
b) 60 / 02 
c) 10 / 03 
d) 30 / 02 
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10 - Avaliação cujo objetivo  é minimizar a distância que existe 
entre o avaliador e os beneficiários. É utilizada 
particularmente, em pequenos projetos que procuram fixar as 
mudanças propostas, criando condições para que seja gerada 
uma resposta endógena do grupo. Trata-se de avaliação 

 
a) externa. 
b) participativa. 
c) interna. 
d) mista. 
 
 

11 - Correlacione a 1ª coluna às características correspondentes 
descritas na 2ª coluna e, a seguir, assinale a alternativa 
correta. 

 
1 - Projeto 
2 - Programa 
3 - Plano 

 
( ) É a unidade mais operativa dentro do processo de 

planejamento e constitui o elo final de tal processo. Está 
orientado à produção de determinados bens ou a prestar 
serviços específicos. 

 
( ) As organizações-agentes que têm a seu encargo a 

formulação e execução pertencem tanto ao setor público, 
como ao privado. 

  
( ) As organizações responsáveis são predominantemente 

públicas, mas existem também instituições privadas que 
operam dentro das diretrizes traçadas pelos órgãos de 
planejamento.  

 
( ) Determina o modelo de alocação de recursos resultantes 

da decisão política. Dispõe as ações programáticas em 
uma seqüência temporal, de acordo com a racionalidade 
técnica das mesmas e as prioridades de atendimento. 

 
a) 1, 3, 2, 2. 
b) 3, 2, 1, 3. 
c) 1, 1, 2, 3. 
d) 2, 1, 3, 3. 

 
 

12 - Um objetivo temporal, espacial e quantitativamente 
dimensionado, segundo Boisier, é chamado de 

 
a) efeito. 
b) meta. 
c) impacto. 
d) insumo. 
 
 

13 - Segundo Myrian Veras Baptista, sobre as diferentes 
dimensões no modo como o profissional gera sua prática 
cotidiana, analise os itens abaixo, no que se refere à 
planificação estratégica. 

 
I- Tem como base uma intencionalidade de mudanças na 

totalidade do processo social. 
II- Se ocorre uma mudança significativa no contexto da 

prática, surge a necessidade de produzir novos 
comportamentos, novas descobertas que se realizam 
pela experiência de “tentativas e erros”.  

III- O profissional tem um objetivo definido e pensa 
antecipadamente em como distribuir as suas atividades 
para alcançá-lo. 

 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns) 
 
a) I somente. 
b) I e II somente. 
c) II e III somente. 
d) I, II e III. 
 

 
 
 

14 - Assinale a alternativa que apresenta uma das características 
da instituição “família”. 

 

a) É uma instituição natural. 
b) Tem caráter de mutabilidade. 
c) Apresenta um modelo universal e imutável. 
d) Constituiu-se um lugar de atenção à infância, ao longo dos 

tempos. 
 
 

15 - Segundo o Art.132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar 
composto de ________ membros, escolhidos pela 
comunidade local, para mandato de três anos, ________ uma 
recondução. 

 
a) cinco / permitida 
b) quatro / permitida 
c) cinco / não permitida 
d) quatro / não permitida 
 
 

16 - Para os efeitos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, considera-se criança e adolescente, 
respectivamente, a pessoa até 

 
a) doze anos de idade incompletos, e entre doze e dezoito 

anos de idade.  
b) doze anos de idade incompletos, e entre doze e dezoito 

anos de idade incompletos.   
c) doze anos de idade, e entre treze e dezoito anos de idade.  
d) doze anos de idade, e entre treze e dezoito anos de idade 

incompletos.  
 
 

17 - As políticas trabalhistas implementadas pelo Estado brasileiro 
que corporificaram sua intervenção junto à economia, 
mediante a institucionalização de alguns novos mecanismos 
jurídicos, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e o PIS/PASEP, ocorreram em que período ? 

 
a) 1964 – 1984  
b) 1964 – 1987 
c) 1974 – 1988 
d) 1976 – 1990  
 
 

18 - Durante o governo Sarney, foram implementadas, pelo 
Estado, Políticas Sociais voltadas para o trabalho. Entre elas 
destacam-se 

 
a) Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e o    

Vale-Transporte. 
b) PIS/PASEP e FGTS. 
c) Auxílio-Doença e o PIS/PASEP. 
d) FGTS e o Seguro de Acidentes de Trabalho 

 
 

19 - Historicamente, ao nível das políticas trabalhistas, que 
instrumento legal do modelo de racionalização econômica, o 
qual se  baseava na utilização intensiva e depredadora da 
força de trabalho, foi criado e suprimiu as normas de 
estabilidade no emprego contidas na legislação trabalhista 
anterior ? 

 
a) Demissão Voluntária. 
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
c) PIS/PASEP. 
d) Seguro Desemprego. 
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20 - Correlacione as colunas e, a seguir, assinale a opção com a 
seqüência correta. 

 
1 – Objetivo(s) da Assistência Social 
2 – Princípio(s) da Assistência Social 
3 – Diretriz(es) da Organização da Assistência Social 
 
( ) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 

Política de Assistência Social em cada esfera de 
governo. 

( ) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

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

( ) A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
 

a) 3-2-2-1 
b) 3-1-2-2 
c) 2-1-3-1 
d) 3-1-2-1 

 
 

21 - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal 
per capita seja 

 

a) igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo. 
b) inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
c) igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 
d) inferior a ½ (meio) salário mínimo. 

 
 

22 - O atual Código de Ética do Assistente Social apresenta, como 
um dos princípios fundamentais do compromisso ético- 
profissional, “o empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, o respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças”. 

 
Das alternativas abaixo, assinale aquela na qual a postura do 
Assistente Social NÃO está condizente com tal princípio. 

 
a) Exercitar a tolerância. 
b) Exercitar o respeito às diferenças. 
c) Invocar a neutralidade. 
d) Incentivar o respeito à diversidade e ao debate das 

diferenças. 
 
 

23 - Com relação à ética de acordo com a teoria marxista, 
segundo Beatriz Augusto de Paiva, marque V (verdadeiro) ou 
F (falso) e, a seguir, assinale a alternativa correspondente. 

 
( ) É a referência valorativa que estabelece os parâmetros 

das relações dos indivíduos com a sociedade. 
( ) Se preocupa com as formas de resolver as contradições 

entre necessidade e possibilidade, tempo e eternidade, 
individual e coletivo, interesses econômicos e valores 
morais, corporal e psíquico, natural e cultural, razão e 
desejo. 

( ) É um sistema de valores centrado na felicidade, 
entendida como a busca teórica e prática da idéia do 
bem, vinculado à participação nos negócios públicos e 
no exercício da cidadania. 

( ) Enfoca que os problemas que surgem na esfera ética 
são determinados por contextos históricos específicos e, 
consequentemente, os valores existem 
independentemente das avaliações dos indivíduos, mas 
não das atividades dos homens, pois eles são 
expressões de relações e situações sociais. 

 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, F, F. 
c) V, V, F, F. 
d) V, V, F, V. 
 
 
 

24 - Segundo Marilda Iamamoto, as raízes do crescimento do 
desemprego estão associadas a um processo de globalização 
com o predomínio do capital 

 
a) financeiro. 
b) produtivo. 
c) operacional. 
d) industrial. 
 
 

25 - Segundo Marilda Iamamoto, os trabalhadores expulsos pela 
indústria, pela automação bancária e por todo tipo de trabalho 
autônomo de baixa produtividade, exercido com escassa ou 
nenhuma qualificação, foram absorvidos pelo 

 
a) setor primário. 
b) setor comercial. 
c) terceiro setor. 
d) serviço público. 
 
 

26 - O processo de revisão curricular do ensino de graduação do 
Serviço Social, no Brasil, ocasionou uma mudança de rumo 
no foco da análise do exercício profissional do Assistente 
Social. A abordagem do novo currículo está focada na/no(s) 

 
a) prática profissional. 
b) trabalho. 
c) técnica. 
d) instrumentos de intervenção. 
 
 

27 - Durante a Assembléia Nacional Constituinte, os movimentos 
sociais se mobilizaram para incluir no novo texto 
constitucional seus pleitos e reivindicações. Naquela ocasião 
evidenciou-se a/o 

 
a) posição central da família no movimento social brasileiro, 

onde organizações familiares articularam-se politicamente, 
obtendo avanços significativos. 

b) mobilização política das organizações familiares. 
c) posição periférica da família no movimento social 

brasileiro, onde nenhuma força importante apresentou 
propostas em nome de um movimento de organizações 
familiares. 

d) papel preponderante do Centro Brasileiro de Estudos da 
Família, como articulador político. 

 
 

28 - Uma das razões que levaram os segmentos comprometidos 
com uma visão transformadora e crítica da sociedade a 
relativizarem a importância do trabalho com a família foi a/o 

 
a) capacidade de mobilização política das organizações 

familiares. 
b) manipulação do tema “família” pelas forças conservadoras. 
c) fato das organizações familiares serem, em sua maioria, 

de cunho religioso. 
d) existência de um movimento social de perfil avançado, no 

campo da família. 
 
 

29 - A perda de vínculos afetivos e a crise de identidade são 
aspectos marcantes na vida da família escrava. Esses 
aspectos decorrem, de forma prevalente, de fatores 

 
a) biológicos. 
b) culturais. 
c) político-institucionais. 
d) étnicos. 
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30 - Estudos e pesquisas realizados sobre a violência e abuso 
sexual praticados contra crianças, evidenciaram que o 
fenômeno ocorre majoritariamente 

 
a) fora do âmbito familiar e está restrito às classes mais 

desfavorecidas. 
b) na própria família e está restrito às classes mais 

desfavorecidas. 
c) na própria família e perpassa todas as classes sociais. 
d) fora do âmbito familiar e perpassa todas as classes 

sociais. 
 
 

31 - A concepção de seguridade social, conforme postulada na 
Constituição de 1988, é marcada pelo reconhecimento de 

 
a) que a proteção social é mediada pela ação do Estado, 

como um direito social que garanta a universalização do 
acesso.  

b) que a privatização da previdência é uma necessidade 
evidente. 

c) dois programas: a previdência básica, considerada 
assistencial-distribuitiva, administrada pelo Estado, e a 
previdência complementar, considerada privada e aberta.  

d) que a melhor proteção ao trabalhador é o crescimento 
econômico e não a ampliação de benefícios sociais. 

 
 

32 - Segundo Ana Elizabete Mota, correlacione as propostas dos 
Organismos Internacionais para a seguridade social aos seus 
respectivos proponentes e assinale a alternativa correta. 

 
1 – Fundo Monetário Internacional 
2 – Banco Mundial 
3 – Banco Interamericano de Desenvolvimento  

 
( ) Não possui uma proposta específica para a seguridade 

social brasileira. Entretanto, a sua concepção a respeito 
das políticas voltadas para a pobreza, parece ter uma 
interferência significativa no rumos da seguridade nos 
países periféricos. Sua estratégia para enfrentar essa 
situação é formada por dois elementos: a busca de um 
modelo de crescimento que garanta o uso produtivo do 
trabalho dos pobres e o provimento amplo de serviços 
sociais básicos aos pobres, sobretudo de educação, 
assistência médica básica e planejamento familiar. 

( ) Recomenda  que  sejam  implementadas  políticas  de 
transição na esfera da seguridade, com objetivo de 
modificar a universalização da cobertura, a generosidade 
dos benefícios, a liberdade de filiação e o ajustamento 
do valor das pensões, como forma de restabelecer o 
equilíbrio financeiro do sistema. 

( ) A proposta  não altera os princípios da seguridade social 
estabelecidos na Constituição de 1988, mas propõe a 
separação das fontes de custeio, desvinculando a 
previdência, da saúde e da assistência. 

( )  Sugere a criação de um sistema básico de pensões com 
tetos mínimos e máximos, aposentadorias e pensões 
complementares privadas, sob regime de capitalização, 
em estreita correspondência com as contribuições dos 
usuários. 

 
a) 3, 1, 2, 3. 
b) 3, 1, 3, 2. 
c) 2, 3, 1, 3.  
d) 1, 2, 3, 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 - Segundo Ana Elizabete Mota, correlacione as propostas do 
grande capital para a seguridade social aos seus respectivos 
proponentes e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

  
1 – FIESP 
2 – FEBRABAN 
3 – Instituto Liberal do Rio de Janeiro 
 
( ) Na definição operacional da proposta, o paradigma 

adotado é o do Modelo Chileno de previdência. Esse 
modelo é integralmente privado, privilegia a liberdade 
individual e confere ao Estado apenas uma função 
assistencial, além de fortalecer o sistema de mercado, e 
com isso, produzir um forte impacto no mercado de 
capitais. 

( ) A seguridade social passa a fazer parte de uma rede de 
proteção social ao cidadão, com o objetivo de prover 
uma renda mínima por toda a vida, saúde e educação 
básica para a população.  

( ) A proposta incorpora a concepção de previdência como 
um seguro social de natureza contributiva, filosofia esta 
extensiva aos riscos sociais, posto que define os 
percentuais de contribuição para cada tipo de seguro e 
defende “que a parte assistencial deve ser financiada 
pela sociedade como um todo”. 

( ) Elabora o seu projeto dentro de um espírito privatista e 
com o interesse de deslocar a questão da seguridade 
para o âmbito da política fiscal e tributária. 

 
a) 3, 2, 1, 3. 
b) 2, 1, 3, 3. 
c) 3, 1, 2, 1. 
d) 1, 2, 3, 2. 
 
 

34 - São considerados marcos canônicos da perspectiva 
modernizadora do Serviço Social, em nosso país, os 
seguintes documentos: 

 
a) Araxá e Sumaré. 
b) Sumaré e Alto da Boa Vista. 
c) Araxá e Método Belo Horizonte. 
d) Araxá e Teresópolis. 
 
 

35 - Com base nas vertentes intrínsecas do processo de 
renovação do Serviço Social, apontadas por José Paulo Neto, 
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
1 - Perspectiva modernizadora 
2 - Reatualização do conservadorismo 
3 - Intenção de ruptura  

 
 

( ) Configurada no método “Belo Horizonte” 
( ) Repudia os padrões mais nitidamente vinculados à 

tradição positivista e às referências conectadas ao 
pensamento crítico-dialético, de raiz marxiana. 

( ) Compatível com o segmento do Serviço Social mais 
impermeável às mudanças. 

( ) Tem sua hegemonia posta em questão a partir de 
meados dos anos setenta. 

 
A seqüência correta é 

 
a) 1, 3, 2, 2. 
b) 3, 2, 2, 1. 
c) 2, 1, 3, 1. 
d) 3, 3, 1, 2. 
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36 - Dentre as vertentes de renovação do Serviço Social, 
apontadas por José Paulo Neto, uma existe que, ainda hoje, 
recebe críticas pelo fato de ser produto de “professores”. A 
argumentação dos críticos é de que as propostas oriundas 
dessa vertente são frutos de atividades estranhas às práticas 
de campo do Serviço Social. Empregam o velho refrão 
segundo o qual, “na prática a teoria é outra”. Esses críticos se 
referem à vertente da 

 
a) perspectiva modernizadora. 
b) perspectiva fenomenológica. 
c) intenção de ruptura. 
d) reatualização do conservadorismo. 
 
 

37 - Segundo a abordagem contida no livro Serviço Social e     
Ética – Convite a Uma Nova Práxis, para que o atual Código 
de Ética do Assistente Social se realize absolutamente em 
tudo que prescreve, alguns fatores são essenciais. Com 
relação a esses fatores, marque V para verdadeiro e F para 

falso. 
 

( ) Condições subjetivas que incidem sobre o desempenho 
do trabalho. 

( ) Qualidade da formação profissional. 
( ) Compromisso dos profissionais enquanto cidadãos. 
( ) Nível de organização da categoria. 
 
A seqüência correta é 
 
a) V, V, F, F. 
b) V, F, V, F. 
c) F, F, F, V. 
d) F, V, V, V. 
 
 

38 - Foi instituído pela LOAS em seu artigo 17, como instância 
colegiada de gestão democrática e participativa da Política de 
Assistência Social, e constitui espaço privilegiado de 
representação da sociedade política e da sociedade civil na 
definição e no controle social dessa política setorial. Trata-se 
do/da 

 
a) Conselho Nacional de Assistência Social. 
b) Associação Nacional dos Assistentes Sociais. 
c) Conselho Nacional de Serviço Social. 
d) Secretaria de Assistência Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - Com relação às diferentes formas assumidas pelo Welfare 
State no capitalismo desenvolvido, segundo Esping-
Andersen, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
1 – Welfare liberal 
2 – Conservador-corporativo 
3 – Social-democrata 

 
( ) Adotado nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, 

é caracterizado pela predominância da assistência social 
aos pobres, reduzidos benefícios universais e modestos 
planos de previdência social. 

( ) Adotado na França, na Alemanha e na Itália, efetiva o 
acesso a direitos sociais amplos, mas associa-os às 
diferenças de classe e de status e incorpora o princípio 
da subsidiaridade inspirado no ideário da Igreja Católica 
e valoriza a preservação da família tradicional como base 
de apoio aos indivíduos. 

( ) Abrange o menor número de países, notadamente os 
escandinavos, e uma de suas características básicas é a 
fusão que promove entre serviço social e trabalho, pois 
se compromete com a garantia do pleno emprego como 
direito do cidadão que, ao mesmo tempo, goza do direito 
de proteção à renda. 

( ) O acesso às transferências depende da necessária 
comprovação da necessidade por meio de “atestados de 
pobreza” e critérios de elegibilidade que demonstrem o 
fracasso dos indivíduos no mercado. 

 
A seqüência correta é 
 
a) 2, 3, 1, 2. 
b) 1, 2, 3, 1. 
c) 3, 1, 2, 3. 
d) 1, 3, 2, 3. 

 
 
40 - Com base no texto “Retomando a Temática da 

Sistematização da Prática em Serviço Social” de  Ney Luiz 
Teixeira de Almeida, a sistematização da prática no Serviço 
Social possui como importante significado para a profissão, 
EXCETO 

 
a) a sua contribuição nos processos de conquista de uma 

maior autonomia do Serviço Social no âmbito dos 
estabelecimentos onde atua. 

b) o seu auxílio quanto ao próprio reconhecimento pelo 
Serviço Social dos limites, dos avanços e da contribuição 
efetiva da sua prática.  

c) a sua dimensão realimentadora da própria prática.   
d) a sua indução de observações particulares, de dados 

singulares e de proposições de menor generalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


