
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

    SERVIÇO SOCIAL



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial, mas pelo valor ético de que ela se reveste. Não se constitui apenas
de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz com
que cada um realize seu destino de criatura humana”.

Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante: a
vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas  de graves  conflitos  internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal  e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4- Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como é,
sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor, jornalista ou professor, escrever certo
seria obrigatório, mas, sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura. Assim como ele, inúmeras
pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a fazer
direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês fluente,
a  jogar  golfe  e  a  utilizar  o  hashi  num  restaurante  japonês.  Escrever  bem?  Não  parece  tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte,  sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio,  nunca estou 100% segura,  e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  

(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do (2)
resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —
indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres  cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação,  as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.

(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 -  Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação 
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se na
língua nacional, e os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos.
Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes
ou suboficiais,  sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior  para formação de
oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

SERVIÇO SOCIAL

21 - De acordo com a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) é dever do Estado, da
comunidade,  da sociedade em geral  e do poder público assegurar,  com absoluta prioridade,  a
efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, referentes a diversos aspectos,
dentre os quais:
a) Vida, saúde, alimentação, educação, cultura, dignidade respeito, liberdade, convivência familiar
e comunitária.
b)  Vida,  saúde,  alimentação,  educação,  lazer,  profissionalização,  liberdade,  união  familiar  e
comunitária.
c) Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, emprego, dignidade, respeito e liberdade.
d)  Vida,  saúde,  alimentação,  educação,  acesso  à  internet,  dignidade,  respeito,  liberdade  e
convivência familiar.

22 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, considera:
a) Criança, a pessoa até onze anos incompletos, e adolescente aquela entre onze e dezoito anos
completos.
b) Criança, a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezesseis anos de idade.



c) Criança, a pessoa até doze anos incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
d) Criança, a pessoa até onze anos de idade, e adolescente aquela entre onze anos completos até
dezoito anos incompletos.

23 - (SELECON - Professor/Prefeitura de Cuiabá MT - 2018) O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)  considera  como  aprendiz  aquele  que  aprende  uma  profissão,  dentro  das  normas  da
legislação sobre educação. No Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
- define-se o que é considerado como aprendizagem, da seguinte forma:
a) Ao adolescente aprendiz,  maior de quatorze anos, são assegurados os diretos trabalhistas e
previdenciários.
b) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
c) Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e
bases da legislação de educação em vigor.
d) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

24 - Conforme o ECA deve ser assegurado a toda criança e adolescente a convivência familiar e
comunitária,  em ambiente que assegure o seu completo desenvolvimento.  Acerca do Direito à
Convivência Familiar e Comunitária analise as afirmativas a seguir:
I - Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes.
II - Família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes e vizinhos que moram próximo à criança ou adolescente.
III - A carência de recursos materiais pode ser considerada motivo suficiente para a perda do poder
familiar.
IV -  A situação da criança e do adolescente inserido em programa de acolhimento deverá ser
reavaliada a cada 02 anos.
V - O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, podendo estes,
em caso de divergência, recorrer à autoridade judicial.
Estão corretas:
a) I, II e V.
b) II, IV e V.
c) I, III e V.
d) Apenas I e V.

25 - Em conformidade com o ECA, analise as afirmativas que discorrem sobre o Conselho Tutelar e
identifique a que NÃO está correta:
a) É um órgão permanente e autônomo.
b) Para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar, o cidadão deverá ter mais de 21 anos de
idade.
c) Em cada Município haverá no mínimo 01 Conselho Tutelar.
d) O órgão será composto de 05 membros, escolhidos pela Câmara de Vereadores do Município,
para o mandato de 04 anos.

26 - O Estatuto do Idoso foi instituído para regular os direitos assegurados às pessoas idosas com
idade igual ou superior a:
a) a 55 anos.
b) a 70 anos.
c) a 65 anos.
d) a 60 anos.



27 - A Lei 10.741/03 reconhece como fundamental o direito de liberdade da pessoa idosa, sendo
obrigação  do  Estado  e  da  sociedade,  a  sua  plena  garantia.  Este  direito  fundamental,  pode
compreender:
I - Opinião e expressão.
II - Participação na vida familiar e comunitária.
III - Participação na vida política, na forma da lei.
IV - Direito de ir e vir, em locais públicos e privados, sem nenhuma restrição.
V - Faculdade de buscar refúgio e orientação.
a) V, V, F, F, V.
b) F, V, V, F, F.
c) V, V, V, F, V.
d) V, V, F, V, V.

28 -  (CONSULPLAN - Titular de Serviços de Notas e de Registros/TJMG - 2017).  Em relação ao
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), é correto afirmar:
a) Nos programas habitacionais, públicos ou privados subsidiados com recursos públicos, o idoso
goza de prioridade na aquisição de imóvel para residência própria, observada a reserva de pelo
menos 2% (dois por cento) das unidades habitacionais residenciais para o atendimento aos idosos.
b) Ao idoso, com idade superior a 60(sessenta) anos, fica assegurada a gratuidade do transporte
coletivo público, urbanos e semiurbanos.
c) O atendimento preferencial imediato e individualizado ao idoso será realizado junto aos órgãos
públicos, sendo facultativo nos órgãos privados.
d) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação
de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvados os casos em que a natureza do
cargo exigir.

29 - Princípio do SUS definido na Lei 8.080/90 como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema:
a) Igualdade.
b) Integralidade.
c) Equidade.
d) Universalidade.

30 - A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e que
as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada,
constituindo um sistema único, organizado conforme determinadas diretrizes. Sobre os princípios e
diretrizes do SUS estão corretas as afirmativas, EXCETO:
a) A participação da comunidade também é denominada de Controle Social.
b) A garantia de acesso da população, aos serviços e ações de saúde, independente de sexo, raça,
ocupação,  ou  outras  características  sociais  ou  pessoais,  é  preconizada  pelo  princípio  da
universalidade.
c)  A  descentralização  estabelece  uma  única  direção  do  sistema,  pautada  no  controle  e
responsabilidade da União sobre os Estados e Municípios, através do Ministério da Saúde.
d) É previsto atendimento integral, com prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais.



31 - (Nosso Rumo - Assistente Social/MGS MG - 2017). Conforme determina a Lei n° 8.080/90 (Lei
Orgânica do SUS),  as comissões intersetoriais,  que têm entre suas funções articular  políticas e
programas de interesse para a saúde, são subordinadas ao:
a) Conselho Estadual de Saúde e integradas pelo Conselho Nacional de Saúde.
b)  Conselho  Nacional  de  Saúde  e  integradas  pelos  Ministérios  e  órgãos  competentes  e  por
entidades representativas da sociedade civil.
c) Conselho Intermunicipal de Saúde e aos Ministérios e integradas pela respectiva Secretaria de
Saúde do município.
d) Conselho Estadual de Vigilância Sanitária e a entidades representativas da sociedade civil.

32  -  A  Lei  Orgânica  da  Saúde  define:  Entende-se  por  ____________,  para  fins  desta  lei,  um
conjunto de atividades que se destina, através de ações de ______________ e _______________,
à  promoção  e  proteção  da  saúde  dos  trabalhadores.  Marque  a  alternativa  correta  para  o
preenchimento das lacunas:
a) Vigilância Epidemiológica/ Vigilância Sanitária/ Vigilância Ambiental.
b) Saúde do Trabalhador/ Vigilância Epidemiológica/ Vigilância Sanitária.
c) Controle Social/ Vigilância Sanitária/ Vigilância Epidemiológica.
d) Vigilância Ambiental/ Vigilância Epidemiológica/ Vigilância Sanitária.

33 - O Sistema Único de Saúde – SUS:
a) Pode ser entendido como o conjunto de ações e serviços de saúde, desenvolvidos no âmbito
municipal, regional e estadual, ficando o ente federal encarregado do controle e fiscalização dessas
ações.
b) Prevê ações e serviços organizados de forma regionalizada e hierarquizada, obedecendo graus
de complexidade decrescente.
c) Tem atribuição de contribuir na proteção do meio ambiente, bem como, formular e executar a
política de sangue e seus derivados.
d) Executa ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, ficando os agravos à saúde do
trabalhador sob responsabilidade da Previdência Social.

34 - (CSUFG - Assistente Social/UF GO - 2018) O setor privado participa do Sistema Único de Saúde
(SUS),  portanto,  com acesso  aos  recursos  públicos.  Tal  participação foi  assegurada pela  Lei  n.
8.080/1990 em caráter:
a) Compulsório.
b) Complementar.
c) Majoritário.
d) Paritário.

35 - (CONSULPLAN - Técnico Ministerial/TRE RJ - 2017). A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência  (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência)  foi  instituída  com  o  intuito  de  assegurar  e
promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência,
em condições de igualdade, a sua inclusão social e cidadania. A respeito do que dispõe a Lei nº
13.146/2015, é correto afirmar que:
a) À pessoa com deficiência são restritas modalidades de trabalho, em razão de sua condição.
b)  A  elaboração  de  políticas  de  saúde  destinadas  à  pessoa  com  deficiência  deverá
obrigatoriamente ser realizada com a participação de um representante com deficiência.
c) Excetua-se à regra de atendimento prioritário, que deve ser destinado à pessoa com deficiência,
a  tramitação  processual  e  procedimentos  judiciais  e  administrativos  em  que  for  parte  ou
interessada.



d) Compete ao poder público o dever de adotar soluções que se destinem à eliminação, redução
ou superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, pela pessoa com
deficiência.

36 - (VUNESP - Titular de Serviços Notoriais e de Registro/TJ SP - 2016). O Estatuto da Pessoa com
Deficiência, instituído pela Lei brasileira no 13.146/2:
a) Resultou da condenação do Brasil  pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da
recomendação internacional para que o país incluísse medidas protetivas da pessoa deficiente em
sua legislação.
b)  Baseia-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em seu Protocolo
Facultativo, em vigor no plano interno desde a promulgação do respectivo Decreto, em 2009. 
c) Constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de pouco impacto
jurídico, considerando que é norma programática que não inova na ordem jurídica.
d) Inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente, para sua proteção.

37 - O Art. 42º da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) apresenta o Direito à
Cultura,  ao  Esporte,  ao  Turismo e  ao  Lazer  da  Pessoa com Deficiência,  sendo-lhe garantido o
acesso:
I -  A bens culturais em formato acessível.
II - A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato
acessível.
III - A monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos
culturais e esportivos.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s):
a) I e II, apenas.
b) I, apenas.
c) I, II e III.
d) III, apenas.

38  -  (Prefeitura  de  Fortaleza-CE  -  Diversas  Especialidades/Prefeitura  de  Fortaleza  CE -  2018).
Conforme estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que:
a) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa.
b)  A  pessoa  com  deficiência  não  está  obrigada  à  fruição  de  benefícios  decorrentes  de  ação
afirmativa.
c) A avaliação biopsicossocial da deficiência não considerará a restrição de participação.
d) As barreiras urbanísticas são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência
às tecnologias.

39 - Conforme Art. 18 da Lei n.° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as ações e os
serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência NÃO devem assegurar:
a) Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar.
b) Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação.
c) Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos
adicionais.
d) A atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, exceto se a deficiência
for transmissível através do material genético aos filhos.

40 -  (IESES - Assistente Social/IFSC SC - 2014). É a unidade pública municipal, de base territorial,
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação



dos  serviços  sócio  assistenciais  no  seu  território  de  abrangência  e  à  prestação  de  serviços,
programas e projetos sócio assistenciais de proteção social básica às famílias. Referimo-nos a(o):
a) Creas.
b) Crea.
c) Cras.
d) Craes.

41 - (CONSULPLAN - Assistente Social/Prefeitura de Juatuba MG - 2015). Atualmente, o trabalho de
assistentes sociais, psicólogos e pedagogos constitui as principais profissões atuantes no SUAS e
requer interface com as políticas da saúde, previdência, educação, trabalho, lazer, meio ambiente,
comunicação social, segurança e habitação. Assinale a alternativa que descreve, de forma correta,
a perspectiva de resultado da interface de trabalho discorrida no contexto anterior.
a) Mediar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.
b) Setorizar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.
c) Selecionar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.
d) Elaborar critérios para o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.

42 - De acordo com o Art. 6º da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) –Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 a gestão das ações na área de assistência social está organizada sob a forma de
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas) e
alguns de seus objetivos estão descritos, dentre os quais:
I -  Consolidar a gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os entes
federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva.
II - Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção
e expansão das ações de assistência social.
III - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;
IV - Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s):
a) I e II, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) III, apenas.

43 - A Lei Orgânica da Assistência Social apresenta como um dos objetivos da Assistência Social  a
proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de
riscos, especialmente:
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
II - O amparo às crianças e aos adolescentes carentes.
III - A promoção da integração ao mercado de trabalho.
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
V - A garantia de 3 (três) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
Dos itens, verifica-se que está (ão) correto(s):
a) I e II, apenas.
b) I e V apenas.
c) I, II, III, IV e V.
d) I, II, III, IV.



44 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, (Lei nº 8.742/1993), a organização da
assistência social tem como base as seguintes diretrizes, EXCETO:
a)  Participação  da  população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na  formulação  das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
b) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de governo.
c) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada
esfera de governo.
d) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

45 - (IBFC - Assistente Social/ILSL SP - 2013). A Proteção Social Básica do SUAS é destinada à:
a) Prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e
benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
b) Famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos
violados por  ocorrência  de abandono,  maus-tratos,  abuso sexual,  uso de drogas,  entre  outros
aspectos.
c) Prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e
benefícios a indivíduos e famílias em situação de constante abuso sexual.
d) Famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos
violados por ocorrência de carência econômica.

46 - Segundo o Código de Ética do/Assistente Social, a inviolabilidade do local de trabalho, arquivos
e documentação, com a garantia do sigilo profissional, constitui:
a) Um dos deveres do/a Assistente Social.
b) Um dos princípios fundamentais descritos no documento.
c) Um dos direitos assegurados ao Assistente Social.
d) Uma atribuição exigida ao profissional.

47 - (IBFC - Assistente Social/SES PR - 2016). Os trechos abaixo foram extraídos do Código de Ética
do  Assistente  Social,  que,  como  sabemos,  foi  instituído  pela  Resolução  CFESS  n°  273/1993.
Observe-os:
c - democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional,
como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos(as) usuários(as);
d - devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos(às) usuários(as), no sentido de
que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses[...](CFESS, 1993.
Ambos estão relacionados à:
a) Deveres do/a assistente social nas suas relações com a instituição empregadora.
b) Impedimentos do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/as.
c) Deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/as.
d) Direitos do/a assistente social nas suas relações com os/as usuários/as.

48 - São princípios fundamentais do Código de Ética do/a Assistente Social, EXCETO:
a) Eliminação de todas as formas de preconceito.
b) Ampliação e consolidação da cidadania.
c) Reconhecimento da liberdade como valor ético central.
d) Ampla autonomia no exercício da profissão.



49 -  Marque a opção que apresenta um dos princípios fundamentais do Código de Ética do/a
Assistente Social:
a) Livre acesso à população usuária.
b) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.
c) Participar de programas do socorro à população em situação de calamidade.
d) Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas.

50 - Reportando-se sobre a importância da dimensão investigativa no exercício profissional do/a
Assistente Social, Guerra afirma:  “A pesquisa assume [...] um papel decisivo na conquista de um
estatuto  acadêmico  que  possibilita  aliar  formação  com  capacitação,  condições  indispensáveis
tanto a uma intervenção profissional qualificada, quanto à ampliação do patrimônio intelectual e
bibliográfico da profissão. (Guerra, 2015) Acerca das etapas do projeto de pesquisa analise os itens
a seguir:
I - A delimitação das hipóteses deve preceder à definição do objeto a ser estudado.
II - Objetivos específicos são estratégias para cercar o objetivo geral.
III  -  Instrumentais  e  técnicas  a  serem  utilizadas  na  pesquisa  devem  ser  descritos  na  parte
metodológica do projeto.
IV - Na justificativa explicita-se os motivos, a importância de investigação do tema, sem utilização
de dados conjunturais.
NÃO são verdadeiros:
a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I e III.

51 - (FCM - Assistente Social/IF BA - 2017) O Projeto de Pesquisa Social é o documento oficial onde
são apresentados e formalizados os métodos e as técnicas de pesquisa social. Associe as colunas,
relacionando os componentes essenciais do projeto às suas respectivas descrições.
Componentes:
1.Introdução; 2. Justificativa; 3. Referencial Teórico; 4. Objetivos; 5. Metodologia.
Descrições:
( ) Apresentam, de forma global, os propósitos da pesquisa e seus desdobramentos.
( ) Refere-se às leituras e aos fundamentos teóricos que embasam a proposta de pesquisa.
( ) Articulam os argumentos, de forma a demonstrar a relevância do tema.
( ) Descreve os caminhos previstos para a pesquisa e as técnicas a serem utilizadas.
( ) Apresenta o tema, além do problema a ser investigado na pesquisa.
A sequência correta dessa associação é:
a) 4, 3, 2, 5, 1.
b) 3, 4, 2, 1, 5.
c) 4, 2, 3, 5, 1.
d) 4, 3, 2, 1, 5.

52  -  (FGV  -  Assistente  Social/TJSC  -  2015).  Uma  unidade  de  atendimento  socioeducativo  de
semiliberdade  tem  a  seguinte  composição  em  seu  quadro  técnico:  01  assistente  social,  01
psicólogo  e  01  pedagogo.  O  assistente  social,  visando  elaborar  o  seu  projeto  de  intervenção
profissional, decido fazer uma pesquisa com os adolescentes da referida unidade como forma de
aprofundar o seu conhecimento a respeito dos usuários dos serviços da instituição. Em seu projeto
o  assistente  social  opta  pela  modalidade  de  pesquisa  “que  trabalha  como  o  universo  dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes” (MINAYO, 2009):



A modalidade de pesquisa escolhida pelo assistente social é a pesquisa:
a) Quantitativa.
b) Bibliográfica.
c) Qualitativa.
d) Descritiva.

53 - (Prefeitura de Fortaleza-CE - Assistente Social/Prefeitura de Fortaleza CE - 2016). Enquanto
profissão interventiva, o serviço social possui uma finalidade, utiliza-se de instrumentos e meios
para a intervenção em seu objeto ou matéria-prima. Nesse sentido, assinale a alternativa correta
com relação àquilo que corresponde ao objeto do serviço social.
a) Cotidiano.
b) Mediação.
c) Questão social.
d) Caráter interventivo.

54 - Sobre a reforma do Estado e as políticas neoliberais, analise as afirmações a seguir:
I - O chamado “Estado de Bem-Estar Social” começou a desmoronar em meados da década de 70,
quando a economia mundial apresentou sinais de estagnação.
II  -  As  políticas  neoliberais  apresentam  como  base  de  produção  o  modelo  taylorista-fordista,
caracterizado pela flexibilização das técnicas de trabalho.
III  -  Redução  do  Estado,  mercado  livre  e  alta  competitividade  são  medidas  defendidas  pelas
políticas neoliberais.
IV - O “Estado Keynesiano” foi propício à implementação das políticas de ajuste neoliberal;
V - A privatização de várias estatais, a flexibilização dos direitos e a precarização do trabalho foram
algumas  transformações  ocasionadas  pela  reforma  do  Estado,  no  cenário  brasileiro.  São
verdadeiras:
a) I, II, II e V.
b) II, III, e V.
c) I, III, IV e V.
d) I, III e V.

55 -  Modelo  de produção capitalista,  originado no Japão,  que trouxe  ampla  flexibilização das
relações  de  trabalho  e  nos  padrões  de  consumo.  Adotado  estrategicamente  pelas  grandes
potências econômicas ocidentais, no final dos anos 60, impulsionadas pela alta competitividade do
mercado internacional e crise do capital:
a) Tayloristmo.
b) Fordismo.
c) Keynesianismo.
d) Toyotismo.

56  -  (FUMARC  -  Assistente  Social/CEMIG  MG  -  2018).  Considerada  fonte  dos  referenciais
orientadores do pensamento e da ação do Serviço Social brasileiro em sua gênese é a:
a) Doutrina Filosófica.
b) Doutrina Marxista.
c) Doutrina Social da Igreja.
d) Doutrina Socialista.



57  -  O neoliberalismo provocou  a  radicalização  do  pauperismo.  No  que  concerne  às  políticas
sociais, há o deslocamento da compreensão de Seguridade Social para a noção de seguro social
(IAMAMOTO, 2007). Nesse sentido, a lógica que passa a dirigir a política social é:
a) A cidadania regulada.
b) A privatização paulatina das políticas sociais.
c) O consenso entre trabalhadores e governo na condução das políticas sociais.
d) O controle social popular das políticas sociais via Conselhos Nacionais.

58 - (Prefeitura de Fortaleza-CE - Assistente Social/Prefeitura de Fortaleza CE - 2016). Quanto aos
fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social no Brasil, assinale a alternativa
correta:
a) A profissão incorporou ideias e conteúdos do pensamento da Igreja Católica em seu processo de
institucionalização no Brasil.
b) Foi somente no Movimento de Reconceituação que a profissão incorporou as principais matrizes
teórico-metodológicas acerca do conhecimento social na sociedade burguesa.
c) O conservadorismo católico que caracterizou os anos iniciais do Serviço Social brasileiro começa,
especialmente a partir dos anos de 1950, a ser tecnificado ao entrar em contato com o serviço
social  norte-americano  e  suas  propostas  de  trabalho  permeadas  pelo  caráter  conservador  da
teoria social positivista.
d) No caso do serviço social, um primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação
técnica de sua prática e à sua modernização vai ser buscado na matriz marxista.

59  -  Fenômeno  tipicamente  latino  americano,  marcado  pela  contestação  ao  tradicionalismo
profissional, emergido na metade dos anos 60. Questionava os fundamentos teóricos, ideológicos,
as  raízes  sociopolíticas,  a  direção  social  da  prática  e  os  modelos  de  intervenção  profissional
(IAMAMOTO, 2012):
a) Fenomenologia.
b) Movimento de Reconceituação.
c) Protoformas do Serviço Social.
d) Neotomismo.

60 - (UFMT - Assistente Social/UFS BA - 2017) A partir dos anos 40 do século passado, o emergente
Serviço  Social  brasileiro,  marcadamente  doutrinário  e  conservador,  inicia  seu  processo  de
tecnificação:
a) Ao entrar em contato com o Serviço Social norte-americano.
b) Por influência do Serviço Social franco-belga.
c) Ao adotar os referenciais teóricos do Serviço Social latino-americano.
d) Pela influência do Movimento de Reconceituação.

61 - (MSC - Assistente Social/Prefeitura de Piraúba-MG - 2017). Em 1964, ocorre o golpe de Estado
e instaura-se da ditadura militar. A conjuntura é de conflito entre as forças sociais, mas o golpe
ceifa algumas possibilidades de avanço da perspectiva critica na categoria.  Contudo,  em 1965,
inicia-se o conhecido movimento de Reconceituação, que tem duas principais vertentes, sendo
elas:
a) Modernização / ditadura.
b) Modernização conservadora / marxismo.
c) Marxismo / capital.
d) Marxismo / bem-estar.



62 -  (FUMARC - Assistente Social  Jr./CEMIG MG - 2018). No que se refere ao Serviço Social,  a
década de 1980 se caracteriza pela negação do conservadorismo profissional e por um movimento
de explicitação da dimensão política da profissão. No âmbito profissional, a perspectiva que marca
esse período denomina-se como:
a) Fenomenológica.
b) Intenção de Ruptura do Serviço Social.
c) Modernizadora.
d) Reatualização do Conservadorismo.

63 - (FUMARC - Assistente Social/CEMIG MG - 2018). Conforme o que estabelece a Lei n° 8.662/93,
que regulamenta a profissão de Assistente Social, é CORRETO afirmar:
a)  É  atribuição do/da Assistente  Social  encaminhar  providências,  e  prestar  orientação social  a
indivíduos, grupos e à população.
b)  É  atribuição  privativa  do/a  Assistente  Social  coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar  e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social.
c) É competência do/da Assistente Social planejar, organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Serviço Social.
d)  É  competência  do/da  Assistente  Social  realizar  vistorias,  perícias  técnicas,  laudos  periciais,
informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social.

64  -  (FUNCAB  -  Assistente  Social/SEDS TO -  2014).  O debate  acerca  da  instrumentalidade  do
Serviço Social  é fundamental para análise da profissão forjada na sociedade capitalista, na sua
complexidade  que  é  atravessada  por  diversos  determinantes  ideopolíticos,  sócios-históricos  e
econômicos. Portanto, a instrumentalidade, dentre outros elementos, significa:
a) O exame de seus elementos constitutivos como uma profissão inserida na divisão sociotécnica
do trabalho,  com uma autonomia  relativa e que apresenta  o perfil  de  um profissional  crítico,
propositivo e com capacidade de análise das contradições sociais.
b)  A compreensão das racionalidades da profissão,  a sua forma de ser e pensar,  o seu modus
operandi,  a  apreensão das  suas  singularidades,  suas  dimensões instrumental,  técnica,  política,
pedagógica e intelectual subsidiadas pela teoria e prática.
c)  O  conjunto  de  instrumentos  e  técnicas  utilizados  pelos  profissionais  que  a  partir  de  seus
referenciais  teórico-metodológicos,  técnico-operativos  e  ético-políticos  conduzem  sua  prática
reflexiva para atendimento das classes empobrecidas para a resolução dos problemas sociais.
d) A interlocução entre as demandas institucionais, profissionais e dos usuários que guardam uma
heterogeneidade que compreende a totalidade das relações sociais, em seu processo de produção
e reprodução, e suas particularidades que se expressam no cotidiano institucional.

65 - (FUNCAB - Assistente Social/SEDS TO - 2014). Conforme a Lei de Regulamentação da Profissão
em seu artigo 5º, inciso VI, institui-se como atribuição privativa do assistente Social:
a) Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social.
b) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.
c) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população.
d)  Aprovar  os  Regimentos  Internos  dos  CRESS  no  fórum máximo de  deliberação  do  conjunto
CFESS/CRESS.

66  -  (UFMG  -  Assistente  Social/UF  MG  -  2018). Responda  à  questão  com  base  na  Lei  de
Regulamentação da Profissão de Assistente Social (Lei nº 8662/1993). Sobre as alternativas abaixo
é INCORRETO afirmar que:



a)  O  fórum  máximo  de  deliberação  da  profissão  para  fins  da  Lei  n°  8662/1993  dar-se-á  nas
reuniões conjuntas dos Conselhos Federal  e Regionais,  que, inclusive, fixarão os limites de sua
competência e sua forma de convocação.
b) O exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que
tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos da referida lei.
c)  Os  Conselhos  Regionais  de  Serviço  Social  (CRESS)  são  dotados  de  autonomia  política,
administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal.
d) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS)
constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o
objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em todo o
território nacional.

67 - (UFMT - Assistente Social/DETRAN MT - 2015). São entendidos como tripé de fundamentação
do Projeto Ético-Político do Serviço Social:
a) A Lei de Regulamentação da Profissão, o Conjunto CFESS-CRESS e a ABEPSS.
b) O Código de Ética Profissional, a Seguridade Social e a Resolução CFESS N.º 8669/2003.
c) O Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares
de 1996.
d)  As  Diretrizes Curriculares  de 1996,  o  Projeto Ético-Político Profissional  e  o Conjunto CFESS-
CRESS.

68 - (CONSULPLAN - Assistente Social/CFESS DF - 2017). Sobre a profissão de assistente social,
analise as afirmativas a seguir:
I  -  Somente os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente
reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País,  devidamente
registrado no órgão competente, poderão exercer a profissão de assistente social.
II - Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e aos Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais,
no cumprimento da legislação pertinente.
III  -  O  Conselho Federal  de  Serviço  Social  (CFESS)  e  os  Conselhos  Regionais  de Serviço Social
(CRESS) contarão cada um com nove membros efetivos, eleitos dentre os assistentes sociais, por
via direta, para um mandato de dois anos, prorrogável por igual período.
Conforme o disposto na Lei nº 8.662/93, está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
a) II.
b) III.
c) I e II.
d) I e III.

69 -  (UniRV -  Assistente  Social/UniRV GO -  2017). O Serviço Social  tem na "questão social"  a
matéria-prima e base de sua fundamentação como especialização do trabalho. A entrada do ideal
neoliberal, no cenário mundial, provocou, segundo Iamamoto (2001):
a) A minimização da "questão social".
b) O surgimento de uma nova "questão social".
c) A radicalização da "questão social".
d) Uma relativização da "questão social".

70 - (UFMT - Assistente Social/UFS BA - 2017). Utilizada para designar a crise da sociedade salarial
nos países centrais, não encontra respaldo na literatura hegemônica do Serviço Social brasileiro
por não se aplicar à realidade nacional. Essa categoria é:



a) O Estado Mínimo.
b) A Questão Social.
c) A Nova Questão Social.
d) O Welfare State. 

71 - (CONSULPLAN - Analista Judiciário de Serviço Social/TRF 2ª Região RJ - 2017). Conforme as
Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social formuladas pela Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social (1996), o assistente social convive diariamente com as mais amplas
expressões da questão social. O assistente confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos
processos sociais ao nível dos indivíduos sociais,  seja em sua vida individual, seja em sua vida
coletiva. Sobre as mediações entre a questão social e o Serviço Social, segundo a perspectiva que
embasa o projeto ético-politico profissional hegemônico na atualidade é correto afirmar que:
a) O Serviço Social surge no marco do capitalismo monopolista, quando as expressões da questão
social se tornaram objeto de uma intervenção contínua e sistemática por parte da profissão.
b) Com a crise da sociedade salarial ocorre a desagregação e a função integradora do trabalho é
questionada. Neste contexto surge a nova questão social fruto do enfraquecimento da sociedade
salarial.
c)  Verifica-se  na  atualidade  uma  progressiva  mercantilização  do  atendimento  às  necessidades
sociais, decorrente da privatização das políticas sociais. Neste quadro os serviços sociais viabilizam
os direitos sociais inscritos no circuito da compra e venda de mercadorias.
d)  O  tratamento  analítico  atribuído  à  questão  social  não  se  identifica  com  a  “situação  social
problema” ou com os “problemas sociais”,  em que o complexo de suas causalidades sociais é
deslocado para o indivíduo isolado, responsabilizado e culpabilizado pelas carências humanas.

72 -  (CONSULPLAN -  Analista Judiciário  de Serviço Social/TRF 2ª  Região RJ  -  2017).  Acerca do
mercado de trabalho e os espaços sócio-ocupacionais do assistente social, segundo a perspectiva
da  direção  estratégica  do  projeto  ético-político  profissional,  marque  V  para  as  afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(  )  O espaço profissional  do assistente social  é uma demanda histórica,  produto das ações de
benemerência.
( ) O trabalho do assistente social inscreve-se predominantemente em relações do universo do
capital na sua forma produtiva de mais valia.
( ) O espaço profissional do assistente social é condicionado pelo tipo de respostas teórico-práticas
densas de conteúdo político dada pela categoria profissional.
( ) O espaço profissional do assistente social é condicionado pelo nível de luta pela hegemonia que
se estabelece entre as classes fundamentais e suas respectivas alianças.
A sequência está correta em:
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
c) F, V, V, F.
d) F, F, F, V.

73 - O Código de Ética do Assistente Social (1993), estabelece como direitos do Assistente Social:
I - Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação
da Profissão e dos princípios firmados neste Código;
II  -  Participação  na  elaboração  e  gerenciamento  das  políticas  sociais  e  na  formulação  e
implementação de programas sociais;
III  -  Participar  de  programas  de  socorro  à  população  em  situação  de  calamidade  pública,  no
atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.



Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.

74 - No que se refere às relações dos Assistentes Sociais com outros profissionais, o Código de Ética
do Assistente Social, de 1993, define como dever do Assistente Social, dentre outros:
a)  Ser  solidário/a  com  outros/as  profissionais,  sem,  todavia,  eximir-se  de  denunciar  atos  que
contrariem os postulados éticos contidos neste Código.
b) Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente;
incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar.
c) Intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro/a profissional, salvo a
pedido  desse/a  profissional;  em  caso  de  urgência,  seguido  da  imediata  comunicação  ao/à
profissional;  ou  quando  se  tratar  de  trabalho  multiprofissional  e  a  intervenção  fizer  parte  da
metodologia adotada.
d)  Contribuir  para  a  viabilização  da  participação  efetiva  da  população  usuária  nas  decisões
institucionais; devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido
de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses.

75 - De acordo com o Código de Ética do Assistente Social de 1993, o Art. 7 estabelece os direitos
dos Assistentes Sociais no tocante às relações com as Instituições Empregadoras e outras, EXCETO:
a) Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a
garantir a qualidade do exercício profissional.
b) Ter livre acesso à população usuária.
c) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do/a profissional, tanto no
que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas
institucionais.
d)  Contribuir  para  a  alteração  da  correlação  de  forças  institucionais,  apoiando  as  legítimas
demandas de interesse da população usuária.

76 - (UNAMA - Assistente Social/CPC PA  -  2007).  "A instrumentalidade do Serviço Social  como
mediação é o espaço para pensar nos valores subjacentes às ações no nível  e na direção das
respostas  que  estamos  dando  e  pelas  quais  a  profissão  é  reconhecida  ou  questionada
socialmente." (GUERRA, Y. Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço social, In revista
Serviço Social e Sociedade nº 62, 2000, p 11 – 17.) Considerando a noção de instrumentalidade e
processo de trabalho profissional de Yolanda Guerra, contida na citação acima, analise as seguintes
proposições:
1. A autora se refere à dimensão técnico interventiva do Serviço Social, com especial ênfase nas
habilidades relacionais indispensáveis à prática profissional.
2.  A  compreensão da instrumentalidade  dos  processos  de trabalho da  profissão ultrapassa  os
instrumentais técnicos da profissão, relegando-os ao desuso.
3. A utilização dos chamados instrumentos técnico-operativos da profissão recebe o impulso da
sua intrínseca instrumentalidade, que responde pela direção sócio-política da ação.
4.  A  complexidade  do  processo  de  trabalho  profissional,  para  ser  desvendada,  demanda  à
compreensão  das  mediações  constitutivas  tanto  do  ser  social  (universalidade),  quanto  dos
procedimentos técnicos mais específicos, mediatizados na realidade (particularidade).
O correto está apenas em:
a) 1 e 3.



b) 2 e 4.
c) 3.
d) 3 e 4.

77 - (UFMG - Assistente Social/UF MG - 2018). Ao discutir instrumentalidade no Serviço Social,
Yolanda Guerra destaca três tendências no interior da profissão. Assinale a alternativa que NÃO
preconiza nenhuma dessas tendências.
a)  Profissionais  que  pautam  sua  prática  numa teoria  que  “(...)  aparece  como  expressão  mais
formalizada e completa da realidade. (...),  a autora denomina de “camisa de força”. O valor da
teoria,  neste  caso,  consiste  em construir  um quadro explicativo do objeto  que contemple  um
conjunto de técnicas e instrumentos de valor operacional.
b) Profissionais que supervalorizam a prática secundarizando as teorias ao campo de abstrações.
Esta perspectiva profissional possibilita “(...) a repetibilidade da prática, autoriza a formulação de
procedimentos,  válidos  para  situações  análogas,  que  são  transformados  em  modelos  de
intervenção”.
c) Profissionais que vislumbram uma modalidade de razão que permita atuar com as dificuldades,
limitações  e  constrangimentos  colocados  pelas  situações  objetivas  das  quais  a  intervenção
profissional se realiza; que possibilite operar com os dados coletados na intervenção profissional,
transformá-los  em  conhecimento  sobre  a  população  atendida  e  revertê-los  em  conteúdo  dos
projetos.
d)  Profissionais  que  se  aproximam  da  realidade  utilizando  o  recurso  das  teorias,  bem  como
fundamentam sua prática através das teorias.

78 -  (COMPERVE -  Assistente Social/SESAP RN -  2018). Dentre os instrumentos da intervenção
profissional,  a  visita  domiciliar  é  parte  da  herança  intelectual  e  cultural  do  serviço  social.
Atualmente, há o reconhecimento de que, historicamente, ela foi um instrumento de controle e
inquérito social  com objetivo de fiscalizar e comprovar o relato dos usuários do serviço social.
Considerando  o  projeto  ético-político  e,  para  minimizar  possíveis  posturas  autoritárias  e
fiscalizadoras, a literatura do serviço social tem indicado algumas habilidades importantes a serem
observadas na visita domiciliar, tais como:
a) Definição operacional e logística da visita; articulação institucional para viabilizar as condições
objetivas da sua realização e utilização da visita em situações que exigem o contato direto da
instituição com o usuário.
b) Definição de objetivos e metas a serem cumpridas; articulação institucional para as condições
objetivas de realização da visita; e, ao fazer anotações solicitar autorização do usuário através de
termo de consentimento livre e esclarecido.
c)  Planejamento da visita,  com definição dos aspectos a serem observados;  registro de dados,
explicando  ao  usuário  a  necessidade  e  a  finalidade  das  anotações  e  utilização  da  visita  em
situações que exigem o contato direto da instituição com o usuário.
d) Planejamento da visita, com definição de objetivos e aspectos a serem trabalhados; marcação
da visita com antecedência explicando seus motivos e, registro de dados, explicando ao usuário a
necessidade e a finalidade das anotações.

79 - (FUNCAB - Assistente Social/SEDS TO - 2014). Os meios de trabalho que contribuem para o
alcance das finalidades reais, ou seja, para a passagem das possibilidades para a efetividade no
exercício profissional do assistente social, são denominados:
a) Técnicas.
b) Teorias.
c) Metodologias.



d) Instrumentos.

80 -  (CONSULPLAN -  Analista  Judiciário  de  Serviço  Social/TRF  2ª  Região  RJ).  Na transição das
décadas de 1970 e 1980, a categoria profissional, por meio de suas organizações, inicia o processo
de  construção  do  projeto  ético-político  profissional  hegemônico  na  contemporaneidade.
Constituem elementos do projeto ético-político do Serviço Social, EXCETO:
a) Os princípios e valores ético-políticos contidos no Código de Ética de 1993.
b) A crítica radical à ordem vigente que produz e reproduz as desigualdades sociais.
c)  As  matrizes  teórico-metodológicas  fundamentadas  na  perspectiva  histórico-crítica  e  na
perspectiva pós-moderna.
d)  As  lutas  e  os  posicionamentos  políticos  acumulados  pela  categoria  através  de suas  formas
coletivas  de  organização  política  em  aliança  com  os  setores  mais  progressistas  da  sociedade
brasileira.


	SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
	CADERNO DE QUESTÕES
	INSTRUÇÕES


