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b. Por falta de regulamentação de lei 

complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial. 

c. Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis. 

d. A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal. 

e. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e ao s Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
 

QUESTÃO 31  

No processo de implantação do Serviço Social 
no Brasil, diferentes atores se fizeram 
presentes.   

Assinale a alternativa que contempla todos 
esses atores.  

a. Igreja católica e a nascente classe 
operária.

 

b.
 Ação social católica, capitalistas, 

operários e damas de caridade.
 

c.
 

Igreja católica, Estado, empresariado e a 
nascente classe operária.

 

d.
 

Estado e burguesia
 
urbano-industrial. 

 

e.
 

Patronato, burguesia industrial e 
sindicatos.

 
 
 
 

QUESTÃO
 

32
  O processo de profissionalização e de 

legitimação do Serviço Social encontra-se 
estreitamente articulado: 

 
 a.

 
à modernização e racionalização da 
caridade.  

 b.
 

à criação das primeiras escolas de 
Serviço Social e da Associação Brasileira 
de Escolas de Serviço Social.

 
c.

 
à criação das primeiras escolas de 
Serviço Social e à instituição da legislação 
trabalhista e   sindical. 

d. à expansão das grandes instituições 
sócio-assistenciais estatais, para -estatais 
e autárquicas. 

e.  à sua secularização e ampliação de seu 
suporte técnico-científico. 

 
QUESTÃO 33  
O Serviço Social brasileiro tinha na Questão 
Social uma das principais bases de sua 
implantação.  
 

Naquele contexto,  a Questão Social assumia 
um caráter: 
 

a. progressista, humanitário e moralizador. 
b. individualista, psicologizante e moralizador. 
c. progressista, consensualista e emancipador. 
d. conservador e coletivista. 
e. doutrinário e emancipador. 

 
QUESTÃO 34  

A criação das grandes instituições assistenciais 
brasileiras, a partir dos anos 30 do século 
passado, exigiu uma nova racionalidade 
profissional no trato da emergente Questão 
Social. 
 

Esta exigência configurou-se como:  

a. a passagem de uma prática d outrinária e 
confessional para uma prática técnica e 
metódica. 

b. a reconceituação teórico-política das 
práticas, até então realizadas, e  a adoção 
do Serviço Social alternativo.

 

c.
 a superação de uma prática reforçadora 

do status quo para uma prática ar ticulada 
aos interesses das classes subalternas.

 

d.
 

o início do Movimento de Reconceituação.
 

e.
 

a ruptura com a vertente conservadora e a 
redefinição do significado  e da direção 
social e política da profissão.
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QUESTÃO
 

35
  O reconhecimento da profissão como 

componente da sociedade capitalista, inserida 
na dinâmica das relações sociais e partícipe do 
processo de reprodução dessas relações, 
marca a incorporação, pelo Serviço Social, da 
abordagem:

 
 a.

 
positivista.

 
b.

 
funcionalista.

 
c.

 
fenomenológica.

 
d.

 
neotomista.

 
e.

 
marxista.

 
 
QUESTÃO 36  
A dimensão dialógica da prática profissional, a 
valorização do vivido humano e do sujeito 
singular são expressões de uma das 
perspectivas teórico -metodológicas do Serviço 
Social que, embora não hegemônica, emerge
no debate e na ação profissional dos anos 80 
do século passado.  
 

Essa afirmativa refere-se à abordagem: 
 

a. funcionalista. 
b. fenomenológica. 
c. neotomista. 
d. marxista. 
e. positivista. 
 
QUESTÃO 37  
No debate sobre a questão da metodologia, 
prevalece, no âmbito do Serviço Social, a 
concepção de que metodologia se refere a um 
modo de conhecer a sociedade burguesa, o 
qual orienta uma modalidade de intervenção na 
vida social segundo projetos sociopolíticos, 
respondendo às demandas profissionais postas 
pela sociedade.   

Esta concepção:   

a. rompe com a tese da metodologia 
específica do Serviço Social. 

b. enfatiza a tendência de delimitação de 
uma metodologia própria do Serviço 
Social.

 

c.
 fortalece a necessidade de demarcação 

de um campo teórico-metodológico do 
Serviço Social. 

 

d.
 

reitera  a divisão entre metodologia do 
conhecimento e metodologia da ação.

 

e.
 

elimina a polêmica existente no debate 
sobre teoria e método no Serviço Social.

 
 

QUESTÃO
 

38
  

Sobre a relação teoria-prática no Serviço 
Social, analise as afirmativas.

 
 

I.
 

A teoria afirma-se como crítica teórica das 
elaborações que explicam a dinâmica da 
sociedade.

 II.
 

A teoria é tanto condição para explicação 
do real quanto para desvendar as 
possibilidades de ação no processo social.

 III.
 

A teoria funciona como modelo a ser 
apl icado ao real, pois se refere a um 
método de conhecimento e a uma 
epistemologia.

 IV.
 

A prática social é essencialmente 
histórica, não se revelando na sua 
imediaticidade e seu fundamento é o 
trabalho social, o trabalho coletivo. 

 Com base  na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I, II e III estão corretas.  
b. Apenas I, II e IV estão corretas.  
c. Apenas II, III e IV estão corretas.  
d. Apenas III e IV estão corretas. 
e. Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 39  
Na perspectiva do Serviço Social tradicional , o 
ensino da metodologia privilegiava três 
modalidades de intervenção.  
Assinale a alternativa que corresponde a essas 
modalidades. 
 

a. Estudo, Diagnóstico e Tratamento. 
b. Funcionalismo, Fenomenologia e 

Marxismo. 
c. Neotomismo, Funcionalismo e Marxismo. 

d. Planejamento, Processos e Técnicas.  

e. Caso, Grupo e Comunidade. 
 

QUESTÃO 40  

Sobre a questão da mediação como categoria 
fundamental para o trabalho do Assistente 
Social, assinale a alternativa correta.   

a. O exercício da mediação na ação 
profissional deve levar em conta as 
categorias abstrato-concreto, imediato-
mediato, singular-universal-particular. 

b.
 As demandas que se apresentam à ação 

profissional, impregnadas de 
imediaticidade, devem ser desprezadas 
pelo profissional. 

 

c.
 

No mundo da imediaticidade,
 

o dado 
empírico singular não contém, em sua 
complexidade, relações com a 
universalidade e a particularidade.

 

d.
 

A categoria da mediação restringe-se à
sua dimensão ontológica.

 

e.
 

A categoria da m ediação é de natureza 
exclusivamente reflexiva, que permite 
romper com a imediaticidade.
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QUESTÃO
 

41
  Sobre os objetivos da Lei Orgânica da 

Assistência Social/1993, assinale V
 

para as 
afirmativas verdadeiras e F

 
para as falsas.

  
 (   )

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

 (   )
 

O amparo às crianças e adolescentes 
carentes.

 (   )
 

A promoção da integração ao mercado 
de trabalho.

 (   )
 

A habilitação e reabilitação das pessoas 
com deficiência.

 (   )
 

A garantia de benefício monetário às 
pessoas com deficiência e idosos que 
não dispõem de condições para suprir 
sua própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 

Assinale a sequência correta. 
 

a. V, F, F, V, F    
b. V, V, F, V, V  
c. V, V, V, V, V  
d. F, V, F,  V, F 
e. F, F, F, V, V  
 
QUESTÃO 42  
As afirmativas abaixo referem -se às diretrizes 
da Política Nacional de Assistência Social/2004. 
Analise-as. 

I. Descentralização político-administrativa. 
II. Participação popular. 

III. Primazia da responsabilidade do Estado 
na condução da política. 

IV.  Igualdade de responsabilidade entre 
Estado, sociedade e família na condução 
da política. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a. Todas estão corretas. 

b. Apenas I, II e IV estão corretas. 

c. Apenas II e III estão corretas.  

d. Apenas III e IV estão corretas.  

e. Apenas I, II, III estão corretas. 
 

QUESTÃO
 

43
  

De acordo com a Política Nacional de 
Assistência Social/2004, os Centros de 
Referência da Assistência Social –

 
CRAS são 

responsáveis pela execução:
 

 

a.
 

dos serviços de proteção s ocial de média 
complexidade.

 

b.
 

dos serviços de proteção social especial.
 

c.
 

dos serviços de proteção social básica.
 

d.
 

dos serviços de proteção social de alta 
complexidade.

 

e.
 

das medidas socioeducativas, em meio 
aberto.

 

QUESTÃO
 

44
  De acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social/2004, são funções da 
Assistência:

 
 a.

 
a garantia de serviços, programas, 
projetos e benefícios.

 b.
 

a segurança de acolhida, a segurança 
social de rendimento e a segurança de 
convívio.

 c.
 

a segurança de desenvolvimento de 
autonomia e a segurança de apoio e 
auxílio, quando sob riscos circunstanciais.

 
d.

  
a proteção social hierarquizada por níveis 

de complexidade – básica e especial –, a 
vigilância social e a defesa dos direitos 
sócio-assistenciais. 

e. a vigilância social,  a  defesa dos direitos 
sócio-assistenciais e a valorização do 
controle social.  

 
QUESTÃO 45  
Sobre os Códigos de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais, assinale a alternativa que 
corresponde àquele que marca a ruptura com a  
Ética tradicional. 
 

a. O Código de Ética de 1948. 
b. O Código de Ética de 1965. 
c. O Código de Ética de 1975. 
d. O Código de Ética de 1993. 
e. O Código de Ética de 1986. 
 
QUESTÃO 46  
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
guia-se pela Doutrina da Proteção Integral. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
característica dessa Doutrina. 
 

a. O menor é, ao mesmo tempo, objeto e 
sujeito de direitos. 

b. A criança e o adolescente passam a ser 
considerados como sujeitos de direitos e 
reconhecidos como pessoas em 
desenvolvimento. 

c. A família passa a ter exclusividade na 
proteção garantida à criança e ao 
adolescente.

 

d.
 Impedimento, devido à idade, que a 

criança e o adolescente participem da vida 
política.

 

e.
 

As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente devem submeter-se às 
medidas de ajustes econômicos.

 
 

QUESTÃO
 

47
  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
em seu artigo segundo, considera criança a 
pessoa:
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a.
 

com até 14 anos completos.
 b.

 
com até 12 anos completos.

 c.
 

com até 14 anos incompletos.
 d.

 
com até 12 anos incompletos.

 e.
 

entre 12 e 18 anos.
 

 QUESTÃO
 

48
  Sobre a profissionalização e a proteção do 

trabalho de crianças e adolescentes, segundo o 
ECA, analise as afirmativas.

 I.
 

É proibido qualquer trabalho a crianças 
menores de 14 anos de idade, s alvo na 
condição de aprendiz.

 II. É proibido qualquer trabalho  a crianças 
menores de 14 anos de idade sob 
qualquer circunstância. 

III. Ao adolescente aprendiz maior de 14 
anos são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários. 

IV.  Ao adolescente portador de de ficiência é 
assegurado trabalho protegido. 

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
a. Apenas III e IV estão corretas. 
b. Apenas I, II e III estão corretas. 
c. Apenas II, III e IV estão corretas. 
d. Apenas I, III e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 49  
Na relação entre política social e cidadania, a 
perspectiva marshaliana considera cidadão 
pleno o indivíduo titular dos direitos: 
 

a. civis, políticos, sociais e ambientais. 

b. humanos, sociais e geracionais. 

c. civis, políticos e sociais. 

d. de participação na vida política da nação e 
da riqueza socialmente produzida. 

e. de liberdade de expressão e de 
participação da riqueza socialmente 
produzida. 

 

QUESTÃO
 

50
  

Considera-se marco da implantação das 
primeiras medidas de proteção social no Brasil:

 
 

a.
 

a aprovação da Consolidação das Leis do 
Trabalho –

 
CLT.

 

b.
 

a criação do Ministério do Trabalho, em 
1930.

 

c.
 

a criação das Caixas de Aposentadorias e 
Pensões na década de 20 do século 
passado.

 

d.
 

a aprovação da Lei Orgânica da 
Previdência Social –

 
LOPS.

 

e.
 

a instituição do Estado de Bem-Estar 
Social.

 

QUESTÃO
 

51
  Os Conselhos e as Conferências, previstos e 

garantidos em Lei, são espaços de 
democratização social e política.  

 
 A categoria de Assistentes  Sociais,  a  partir de 
sua direção ético-política, considera estes 
espaços como possibilidades de: 

 
 a.

 
fortalecer o Estado gerencial.

 b.
 

efetivar e fortalecer o controle social.
 

c.
 

enfraquecer o protagonismo do usuário.
 

d.
 

garantir o domínio político estatal.
 

e.
 

anular as forças antagônicas.
 

 
QUESTÃO 52  
Ao longo da história brasileira, as políticas 
sociais têm se apresentado como: 
 

a. políticas permanentes, universais e 
compensatórias.   

b. p o l í t i c a s s i s t e m á t i c a s , r e s i d u a i s e 
clientelistas. 

c. políticas fragmentadas, eventuais e 
compensatórias. 

d. políticas sistemáticas, participativas e 
seletivas. 

e. políticas descentralizadas, residuais e 
participativas.  

 
QUESTÃO 53  
Na perspectiva do Serviço Social, o 
Planejamento é considerado: 
 

a. instrumento exclusivamente técnico-
burocrático. 

b. espaço privilegiado que demarca e 
assegura sua competência profissional. 

c. momento limitado ao processo de 
formulação de políticas em nível central. 

d. espaço secundário de articulação entre 
interesses profissionais e populares. 

e. recurso estratégico e fundamental para o 
processo de elaboração, gestão e 
avaliação de programas e projetos sociais. 

 

QUESTÃO
 

54
  

Sobre a emergência e constituição dos direitos 
como elementos da cidadania moderna, 
assinale a alternativa correta.

 
 

a.
 

O direito de votar e ser votado refere-se
aos direitos civis.

 

b.
 

A liberdade de religião e de expressão 
refere-se aos direitos políticos.

 

c.
 

O direito ao voto feminino, no Brasil, foi 
conquistado na primeira década do século 
XX.

 

d.
 

Os direitos sociais foram conquistados no 
século XX.
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e.
 

O campo dos direitos exclui a propriedade 
privada.

 
 QUESTÃO

 
55

  As medidas socioeducativas, sejam aquelas 
executadas em meio aberto ou as restritivas de 
liberdade, devem guiar-se pelo trinômio:

 
 a.

 
liberdade,

 
repressão e autonomia.

 b.
 

coerção, respeito e dignidade.
 

c.
 

liberdade, respeito e dignidade.
 

d.
 

responsabilização, punição e coerção.
 

e.
 

liberdade, autonomia e punição.
 

 
QUESTÃO 56  
Em relação aos mecanismos jurídico-
normativos, criados a partir da Constituição de 
1988, em defesa da criança e do adolescente, 
um deles se caracteriza como "um instrumento 
jurídico-político para a concretização dos 
direitos fundamentais dos adolescentes, 
autores de ato infracional".  
 

Este texto refere-se especificamente ao(s)/à: 
 

a. Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE. 

b. Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA. 

c. Conselho Nacional da Criança e do 
Adolescente – CONANDA. 

d. Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente – CEDECA. 

e. Convenção I nternacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 

QUESTÃO 57  
Dentre as diretrizes pedagógicas do 
atendimento socioeducativo, apontadas pelo 
SINASE, destaca-se:  

a. a não exigência de um Projeto -Político 
Pedagógico que oriente a atuação dos 
profissionais do campo socioeducativo. 

b. a prevalência da ação socioeducativa 
sobre os aspectos meramente 
sancionatórios.

 

c.
 a previsão orçamentária para a execução 

e manutenção das medidas 
socioeducativas.

 

d.
 

a divulgação ampla dos benefícios, 
serviços e programas e projetos 
assistenciais.

 

e.
 

o estabelecimento de uma rede 
hierarquizada e centralizada de 
atendimento sócio-assistencial.

 
 
 
 
 

QUESTÃO
 

58
  Conforme previsto na Constituição de 1988 e 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, são 
penalmente inimputáveis as pessoas com 
idade: 

 
 a.

 
inferior a 18 anos.

 b.
 

até 16 anos.
 c.

 
compreendida entre 12 e 16 anos.

 d.
 

compreendida entre 18 e 21 anos.
 

e.
 

compreendida entre 14 e 18 anos.
 

 
QUESTÃO

 
59

  Quais são as categorias centrais no processo 
de formação p rofissional do Assistente Social 
presentes nas diretrizes curriculares, em vigor? 
 
a. Questão Social e Instrumentalidade. 
b. Política Social e Trabalho. 
c. Mediação e Instrumentalidade. 
d. Estado e Sociedade Civil. 
e. Trabalho e Questão Social. 
 
QUESTÃO 60  
As diferentes expressões da formação e 
desenvolvimento da classe operária, seu 
ingresso no cenário político-social e seu 
reconhecimento como classe, por parte do 
empresariado e do Estado, são elementos que 
definem: 
 

a. o Estado de Bem-Estar Social. 
b. as Políticas Sociais. 

c. os Movimento Sociais. 

d. a Questão Social. 

e. o Projeto Ético-Político. 
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