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Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          
  

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  2200  ((vviinnttee))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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01. Recentemente o IBGE divulgou os dados referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD/2008. Os 
números divulgados sobre a questão do trabalho infantil apresentaram dados positivos, pois na faixa compreendida 
entre 5 e 17 anos de idade, o número de crianças e adolescentes trabalhando caiu de 10,8% para 10,2%. Sobre esse 
assunto, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar que 

 
A) o trabalho é permitido para o adolescente de até 16 anos. 
B) crianças e adolescentes estão proibidos de trabalhar. Para isso, existem os programas de transferência de renda, como o 

Bolsa Família. 
C) na faixa que compreende de 12 até os 14 anos, o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. 
D) ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
E) uma adolescente de 13 anos que já é mãe pode trabalhar, pois já está emancipada. 
 
02. O conjunto de regras práticas/procedimentos e modos, aplicados para o melhoramento e a transformação da 

sociedade, é conhecido como 
 
A) Práxis. B) Ideologia. C) Dialética. D) Metodologia. E) Planejamento normativo. 
 
03. A intermediação realizada pelo profissional entre a clientela e as normas institucionais, ambas definindo 

articuladamente as necessidades e as formas como devem ser satisfeitas, representa o modelo de 
 
A) representação. B) subordinação. C) mediação. D) procuração. E) dominação. 
 
04. O item sobre as competências e atribuições do Assistente Social na Lei de Regulamentação da Profissão, em seu 

artigo 4º, estabelece como uma das atividades deste profissional “Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais”. A pesquisa, portanto, se configura 
como um dos instrumentos da profissão, sendo FALSO afirmar que 

 
A) a Resolução Nº196/1996, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, disciplina a pesquisa, envolvendo seres humanos. 
B) a modalidade de pesquisa-ação é muito utilizada pelos assistentes sociais. 
C) pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social. 
D) o assistente social deve preferir realizar a pesquisa do tipo quantitativa. 
E) a entrevista estruturada permite colher abundantemente informações sobre o problema de pesquisa. 
 
05. A Lei Estadual Nº11.064 dispõe sobre a Reforma Psiquiátrica em Pernambuco, contemplando, inclusive, os direitos 

da pessoa com transtorno psíquico. Sobre a referida Lei, é FALSO afirmar que 
 
A) a Lei data de 16/05/1994 é válida em todo o Estado de Pernambuco. 
B) o portador de transtorno psíquico tem direito ao tratamento humanitário e respeitoso, sem qualquer discriminação, exceto 

quando comete delito. 
C) a Lei garante assistência universal e integral à saúde desse grupo. 
D) os pacientes devem ter acesso aos meios de comunicação, disponíveis para proteger-se contra quaisquer abusos. 
E) o Estado deve garantir espaço próprio, necessário à sua liberdade, com oferta de recursos terapêuticos indispensáveis à sua 

recuperação. 
 
06. Para atender as exigências da Lei Nº11.064, o Estado de Pernambuco precisará 
 
A) elaborar Plano Estadual de Saúde Mental que será apreciado pelo Conselho Nacional de Saúde. 
B) realizar anualmente homenagem aos profissionais que atuam na área de saúde mental. 
C) abrir novos hospitais psiquiátricos para atender a crescente demanda e implantar o Plano Estadual de Saúde Mental. 
D) substituir progressivamente, mediante planificação, os leitos dos hospitais gerais pelos leitos dos hospitais psiquiátricos. 
E) oferecer os serviços de semi-hospitalização, nos quais o paciente, durante certo período do dia ou da noite, recebe os 

cuidados terapêuticos.  
 
07. Segundo Pontes (2007), a categoria mediação aporta na produção científica do serviço social trazida por 

necessidades sócio-históricas, expressa nas formas sociais assumidas pelas demandas postas à profissão. Sobre 
mediação, é CORRETO afirmar que 

 
A) apenas o assistente social que atua no setor público realiza a mediação. 
B) é uma categoria recente utilizada, pela primeira vez, por Marilda Iamamoto no livro O Serviço Social na 

Contemporaneidade. 
C) se constitui símbolo teórico-metodológico que bem representa a virada ocorrida na profissão na década de 80. 
D) a mediação é de dupla natureza: reflexiva e deontológica. 
E) tem como premissa que as pessoas não são preparadas para resolver seus problemas. 
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08. Sobre o Movimento de Reconceituação Latino-Americano, NÃO é correto afirmar que 
 
A) expressou a crítica ao serviço social tradicional. 
B) foi norteado por uma questão elementar: Qual a contribuição do Serviço Social na superação do subdesenvolvimento? 
C) uma das conquistas foi a explicitação da dimensão política da ação profissional. 
D) se constituiu na inauguração do monolitismo profissional. 
E) registrou o início da influência marxista sobre a teorização profissional. 
 
09. Na Revista Serviço Social e Sociedade Nº84/2005, dedicada aos 40 anos do Movimento de Reconceituação, José 

Paulo Netto afirma que a Reconceituação vem, há quarenta anos, despertando paixões e ódios. Sobre esse 
movimento, é CORRETO afirmar que 

 
A) profissional e historicamente foi positivo com as limitações próprias da conjuntura em que surgiu. 
B) ocorreu a superação definitiva das metodologias de serviço social de caso, grupo e comunidade. 
C) foram elaborados no período os documentos de Sumaré, Araxá, Teresópolis e a Resolução sobre Depoimento sem Danos. 
D) o documento de Teresópolis foi fruto do encontro organizado pelo CBCISS na cidade de Araxá. 
E) nele houve aceitação do profissional de Serviço Social de situar-se como agente técnico puramente executivo. 
 
10. Sobre planejamento, NÃO é correto afirmar que 
 
A) o planejamento exige instrumentos de consolidação das decisões. São eles: planos, programas e projetos. 
B) o plano ou o projeto deverá  fornecer respostas às necessidades sociais existentes. 
C) o planejamento se constrói no âmbito das relações societárias e institucionais, marcado por conflitos entre os atores 

envolvidos. 
D) em planejamento, controle e avaliação possuem o mesmo sentido. 
E) na elaboração do planejamento, é indispensável o levantamento dos recursos disponíveis e a elaboração de diagnóstico. 
 
11. As concepções de política social supõem sempre uma perspectiva teórico-metodológica, o que por seu turno tem 

relações com perspectivas políticas e visões sociais de mundo. Sobre sujeito-objeto, enumere indicando a relação 
que assumem em cada perspectiva teórica. 

 
1. Funcionalismo  (   ) Sujeito-objeto assumem uma perspectiva relacional. 

2. Idealismo  (   ) O objeto se sobrepõe ao sujeito. 

3. Teoria Social de Marx  (   ) O papel do sujeito é superdimensionado, sobrepondo-se ao 
objeto. 

 
A sequência CORRETA é 
 
A) 2, 1, 3. B) 3, 1, 2. C) 1, 3, 2. D) 2, 3, 1. E) 3, 2, 1. 
 
12. Em uma análise, em que o sujeito procura reproduzir idealmente o movimento do objeto, extrai deste as suas 

características e determinações, reconstruindo-o no nível do pensamento como um conjunto rico de determinações 
que vão além das suas sugestões imediatas. A consequência dessa perspectiva para a relação sujeito-objeto é: 

 
A) Um sujeito que desvenda o objeto sob uma ótica unilateral, comumente presente nos fenômenos sociais. 
B) Uma relação de predominância, pois o sujeito passa a conhecer profundamente a essência do objeto. 
C) O conhecimento do objeto, enquanto fenômeno social, ainda que não de maneira aprofundada. 
D) Um sujeito ativo, inquieto, que indaga o objeto, procurando extrair o que se passa nele, seu movimento real. 
E) A indistinção entre sujeito/objeto que passam a estabelecer uma forte proximidade propiciadora da apreensão do fenômeno 

social. 
 
13. Eliane Behring e Ivanete Boshetti, no Livro Política Social: Fundamentos e História, realizam uma análise da 

política social sob o enfoque da Teoria Social de Marx. Sobre essa Teoria, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) No interior das contradições aos processos sociais, não deve ser apanhada nem exclusivamente pela sua inserção objetiva 

no mundo do capital, nem apenas pela luta de interesses dos sujeitos que se movem na definição de tal ou qual política, 
mas, historicamente, na relação desses processos na totalidade. 

B) Como funcional à acumulação capitalista, tanto do ponto de vista econômico quanto político. 
C) Como mecanismo de cooptação e legitimação da ordem capitalista. 
D) Como ocorrência da organização da classe trabalhadora. 
E) Como iniciativa exclusiva do Estado para responder as demandas da sociedade e garantir hegemonia. 
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14. A concepção de controle democrático da Constituição de 1988 e o início da experiência dos Conselhos de políticas 
públicas e de defesa de direitos no Brasil foram grandes inovações políticas e institucionais no formato das políticas 
públicas brasileiras. Em relação ao controle democrático na política social, é CORRETO afirmar que 

 
A) observamos que os conselhos têm grandes potencialidades como arena de negociação de propostas, apesar de concorrerem 

com a democracia. 
B) não tem sido observada a expansão territorial e política dos Conselhos. 
C) todos os representantes da sociedade civil estão defendendo os mesmos princípios e o interesse público. 
D) levar adiante a concepção de controle democrático, imprimindo aos conselhos e conferências, em seus vários níveis e 

políticas públicas, o sentido do controle democrático da construção da esfera pública significa enfrentar obstáculos 
econômicos, políticos e culturais seculares e atuais no Brasil. 

E) não se observam impactos nas políticas sociais, não se fazendo necessário o controle democrático. 
 
15. Resultado de uma construção coletiva, o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro assume a defesa da 

cidadania, seja do ponto de vista teórico, seja do âmbito político-profissional. Nesse projeto, a cidadania 
 
A) repete o tradicional conceito de Marshall, enquanto conjunto de direitos civis, políticos e sociais, uma vez que eles 

garantem bem-estar social. 
B) é a conjugação de programas, projetos, bens e serviços. 
C) exige uma rigorosa análise crítica da correlação de forças entre classes e segmentos de classes e que força a construção de 

proposições de articulação às elites polítco-econômicas do país. 
D) é muito mais que um conjunto de direitos concretizados por políticas sociais. É um campo de luta e de formação de 

consciências críticas sobre a desigualdade social no Brasil. 
E) pressupõe instituir direitos pautados nos princípios da universalidade e na lógica contratualista do seguro social. 
 
16. Os projetos profissionais são uma construção coletiva que apresentam autoimagem da profissão, elegem valores que 

a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, não se dissociando dos projetos 
societários. Sobre o Projeto Ético-político do Serviço Social, é CORETO afirmar que 

 
A) data de 1989 o início do debate sobre o que vem sendo denominado projeto ético-político do Serviço Social. 
B) a primeira condição para a construção do projeto ético-político foi a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional. 
C) os valores e pilares do projeto ético-político do Serviço Social são definidos, apenas, pelo Código de Ética Profissional e 

pela Lei de Regulamentação da Profissão. 
D) a denúncia do conservadorismo do Serviço Social não surgiu repentinamente, datando da década de 1940. 
E) o Projeto Ético-político do Serviço Social é qualificado como conjunto de valores morais que o legitimam socialmente, 

prescrevendo normas para o comportamento dos profissionais. 
 
17. As diferentes teorias sobre Estado expressam o próprio movimento histórico, no qual ele assume distintas 

configurações. Em relação ao Estado 
 

I.  em Maquiavel, o Estado não surge com a característica de controlador da sociedade. 
II.  para Hobbes, a instauração do Estado não possibilita que a guerra seja evitada.  
III. para Marx, a função do Estado é a de conservar e reproduzir a divisão da sociedade de classes para garantir 

que os interesses particulares de uma classe se transformem em interesse geral da sociedade. 
IV.  Estado ampliado é um conceito presente na teoria gramsciana. 
V.  a concepção de Estado ampliado comporta 2 esferas principais: a sociedade política, também chamada de 

Estado no sentido restrito ou Estado-coerção e a sociedade civil formada por indivíduos sociais críticos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) III, IV e V, apenas. 
B) III e IV, apenas.   D) Todas. 
C) I, II e III, apenas.  E) II, III e V, apenas. 
 
18. A constituição da assistência social como política pública percorreu um longo caminho no país “cordial” de Sérgio 

Buarque de Holanda, em que a sociabilidade do favor era — e ainda é — moeda de troca das relações sociais, 
principalmente entre dominantes e dominados. Em relação à assistência social no Brasil, a(o) 

 
I.  trajetória da assistência social na estrutura do Estado brasileiro foi assistencialista, clientelista, fonte de 

corrupção política, além de não reconhecer os agentes da assistência social e do serviço social como sujeitos 
da política. 

II.  Carta Constitucional de 1988 é a referência inaugural para a compreensão das transformações e 
redefinições do perfil histórico da assistência social no país. 
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III.  Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS demorou cinco anos para ser sancionada, após ter sofrido veto 
integral do presidente Collor em 1991 e ser finalmente homologada, com alguns cortes, pelo presidente 
Itamar Franco. 

IV.  Política de Assistência Social prevê a proteção social básica, destinada à população em situação de 
vulnerabilidade social, objetivando prevenir situações de risco, e a proteção social especial, destinada a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. 

V.  Centro de Referência de Assistência Social –CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 família/ano, compondo a 
proteção especial.  

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I, II, III e IV, apenas 
B) I, II, IV e V, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 
C) I, II, III, IV e V. E) I, II e III, apenas. 
 
19. Diversos estudiosos apontam a contribuição da Teoria Social de Marx para a análise das políticas sociais. Sobre seu 

método, é CORRETO afirmar que 
 
A) sua proposta metodológica é a de tratar os processos sociais como fatos sociais, ou seja, como coisas que não se equiparam 

à natureza, mas devem ser analisadas a partir de processos semelhantes. 
B) trata de uma forma de interpretar e pensar a sociedade superdimensionando o papel do sujeito, concebendo a realidade 

como resultado do pensamento. 
C) o método na perspectiva marxiana não se confunde com técnicas ou regras intelectivas; é uma relação entre sujeito e objeto 

que permite ao sujeito aproximar-se e apropriar-se das características do objeto. 
D) o vínculo entre conhecimento e valores não é apenas lógico, mas social e estrutural, inscrito na realidade. 
E) o método das variações concomitantes é o instrumento central dos pesquisadores para a análise dos fatos sociais. 
 
20. O direito social é um produto histórico, construído pelas lutas da classe trabalhadora, no conjunto das relações de 

institucionalidade da sociedade de mercado, para incorporar o atendimento de suas necessidades sociais à vida 
cotidiana. Sobre a trajetória histórica dos direitos no Brasil, é FALSO afirmar que 

 
A) faltou ao Brasil, por muito tempo, uma burguesia expressiva e uma classe operária ativa, com luta corporativa, o que 

permitiu a expansão de uma concepção vinculada ao favor. 
B) a introdução dos direitos civis, políticos e sociais na vida da população brasileira obedeceu a uma lógica inversa à do 

movimento europeu, cuja lógica avançou dos direitos civis, passando pelos políticos, para introduzir os sociais. 
C) a emergência dos direitos sociais foi constituída a partir do trabalho dos imigrantes africanos que, no século XVIII, fugindo 

das guerras, se instalaram no Brasil.  
D) enquanto na tradição européia, houve uma forte presença do Estado como regulador e provedor no campo dos direitos, no 

Brasil, o Estado esteve presente, apenas, no campo regulatório. 
E) a herança colonial, escravidão, grande propriedade rural, Estado comprometido com o poder privado foram empecilhos ao 

exercício da cidadania civil, representando um peso na área dos direitos civis. 
 
  
  


