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1.  A respeito da “questão social”, Iamamoto (2006) profere algumas afirmações:  
 
I) O Serviço Social tem na “questão social” a base da sua fundação enquanto especialização do 
trabalho.  
II) A “questão social” sendo desigualdade é, também, rebeldia, pois os sujeitos sociais, ao 
vivenciarem as desigualdades, a elas também resistem e expressam seu inconformismo.   
III) Os assistentes sociais, por meio da prestação de serviços socioassistenciais nas organizações 
públicas privadas, não interferem nas relações sociais cotidianas no atendimento às mais variadas 
expressões da “questão social” vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, na família, na luta pela 
moradia e pela terra, na saúde, na assistência social pública etc.  
IV) Atualmente, a “questão social” passa a ser objeto de um violento processo de criminalização que 
atinge as classes subalternas.  
V)  Na atualidade, a “questão social” diz respeito ao conjunto multifacetado das expressões das 
desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, pensáveis sem a 
intermediação do Estado. 
  
Está correto o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) I, II e IV. 
c) I, IV e V. 
d) I e V, apenas. 
e) I, II e III. 
 
2. Referente à política de saúde, Bravo e Matos (2006) afirmam que o projeto de reforma sanitária 
e o projeto privatista, consolidado na segunda metade dos anos 90, têm apresentado diferentes 
requisições para o Serviço Social. São requisições do projeto privatista: 
 
I – Seleção socioeconômica dos usuários. 
II – Estímulo à participação cidadã.  
III – Ênfase nas abordagens grupais. 
IV– Assistencialismo através da ideologia do favor.  
V – Predomínio de práticas individuais.  
 
Está correto o que consta em: 
a) I, apenas. 
b) I, II e III 
c) I, IV e V. 
d) I, II e IV. 
e) I e V, apenas. 
 
3. A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), sancionada em 7 de dezembro de 1993,  
estabelece que: a “assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 
Pode-se afirmar que um dos seus objetivos é: 
 
a) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 
b) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
c)  Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo. 
e) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

SERVIÇO SOCIAL 
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4.  De acordo com o artigo 16º da Lei Orgânica da Assistência Social, “as instâncias deliberativas do 
Suas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: 
 
a) Conselhos Estaduais de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 

Conselhos Municipais de Assistência Social. 
b) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, Conselhos 

Municipais de Assistência Social. 
c) Conselho Nacional de Assistência Social e Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. 
d) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 

Conselhos Municipais de Assistência Social. 
e) Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, Conselho 

de Assistência Social do Distrito Federal, Conselhos Municipais de Assistência Social. 
 

5. No que concerne à adoção de criança e de adolescente, o ECA prevê que: 
 
a) É garantida a adoção por procuração.  
b) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, sem os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 

c) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 
d) Para adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 

união estável, comprovada a estabilidade da família. 
e) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho do que o adotando. 
 
6. No que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as assertivas seguintes: 
 
I. A colocação em família substituta não admitirá, em hipótese alguma, transferência da criança ou 

adolescente a entidades não-governamentais. 
II. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente 

da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.  
III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais. 
IV. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 

Ministério Público. 
 
Está correto o que consta em: 
 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
 
7. Assinale a alternativa que, de acordo com o artigo 2° do Código de Ética do Assistente Social, não 
se constitui como direito do profissional: 
 
a) Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
b) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional. 
c) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de 

interesse da população. 
d) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 

liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 
competentes. 

e) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
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8. O artigo 9° do Código de Ética do Assistente Social afirma que é vedado ao profissional: 
 
I. Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do 

exercício efetivo do Serviço Social; 
II. Usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou 

processos seletivos; 
III. Utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para fins partidários, eleitorais e 

clientelistas. 
 
Está correto o que consta em: 
 
a) I, apenas. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
9. Quanto ao Estatuto do Idoso, é incorreto afirmar que: 
 
a) Destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 

(sessenta e cinco) anos. 
b) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

c) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a 
esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

d) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

e)  É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 
 
10. De acordo com os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, 
pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde requer 
algumas exigências. Dentre as afirmativas abaixo identifique a que não se constitui como uma 
dessas exigências: 
 

a) Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real 
efetivação do SUS; 

b) Facilitar o acesso dos usuários mais necessitados aos serviços de saúde da instituição e da rede 
de serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à 
operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam 
a proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; 

c) Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação entre as 
políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais; 

d) Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas 
unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a 
serem tomadas; 

e) Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que 
interferem no processo saúde-doença; 
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11.  Conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe Do Direito à Vida e à Saúde em 
seu Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e 
perinatal.  

 
I. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos 

específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 
II. As gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 
III. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase 

pré-natal.  
IV. Incumbe ao hospital que a ela assistir propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele 

necessitem. 
V. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período 

pré e pósnatal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado 
puerperal. 

 
Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
a) I, III e IV  
b) I, III e V  
c) I, II e IV 
d) II, III e IV 
e) I, II e V 
 
12. Segundo o CFESS (2010), “A Política Nacional de Humanização não pode estar dissociada dos 
fundamentos centrais da política de saúde e a garantia dos princípios do SUS, e deve ter como 
referencial o Projeto de Reforma Sanitária”. Nesse sentido, algumas ações de articulação dos 
assistentes sociais com a equipe de saúde merecem destaque. 
 
I. Esclarecer as suas atribuições e competências para os demais profissionais da equipe de saúde; 
II. Realizar estudos, investigações e competências para os demais profissionais da equipe de 

saúde, 
III. Elaborar junto com a equipe propostas de trabalho que delimitem as ações dos diversos 

profissionais por meio da realização de seminários, debates, grupos de estudos e encontros; 
IV. Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto 

direito; 
V. Democratizar as rotinas e o funcionamento da unidade por meio de ações coletivas de 

orientações. 
 
Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
a) I, II e III 
b) I, IV e V 
c) I, III e IV  
d) II, IV e V 
e) III, IV e V  
 
13. Segundo Bravo (2004) “Na área da saúde, desde a década de 1990, contamos com mecanismos 
fundamentais para a garantia da participação da comunidade que são as Conferências de Saúde e 
os Conselhos de Saúde. Nos Conselhos, a representação dos usuários é paritária em relação em 
relação aos demais segmentos”. Nas opções seguintes quais são eixos fundamentais do trabalho do 
Serviço Social com o segmento de idosos? 
  
I. Organizar os idosos por intermédio de grupos no interior dos programas; 
II. Facilitar o acesso do idoso nas  suas necessidades e aos serviços de saúde da instituição e da 

rede de serviços e direitos sociais; 
III. Facilitar a atuação do da pessoa idosa em vários âmbitos da gestão da saúde, e na avaliação 

das ações dos conselhos. 
IV. Capacitá-los para participarem dos conselhos, através da democratização de informações a 

respeito das políticas do idoso;  
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V. Capacitá-los para participarem dos conselhos, através da democratização de informações a 
respeito das questões da saúde do idoso, do financiamento das políticas; 

 
Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
 
a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) I, IV e V  
d) II, III e V  
e) II, IV e V 
 
14. A Lei 7.853 Dispõe sobre a Pessoa Portadora de Deficiência. No Art. 28, em  seu Parágrafo 
Único “O conjunto de ações, programas e serviços, prestados por órgãos e instituições constituintes 
do SUS, destinados a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa com 
deficiência, incluirá, dentre outros” em: 
 
I. Adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para atender as 

necessidades de cada deficiência; 
II. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover; 
III. Estabelecimento de normas éticas e técnicas, de modo a conscientizar os profissionais de saúde 

acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das especificidades das pessoas com 
deficiência, a serem observadas pelos profissionais de saúde no seu atendimento; 

IV. Elaboração e implementação de políticas e programas de saúde, inclusive de vacinação, voltados 
para os familiares das pessoas com deficiência, com a participação dos seus destinatários; 

V. Garantia de informação adequada e acessível às pessoas com deficiência e a seus familiares 
sobre sua condição de saúde; 

 
Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
a) I, II e V 
b) II, IV e V 
c) I, III e IV 
d) III, IV e IV  
e) II, III e V 

 
15.  De acordo com Código de Ética do/a Assistente Social em seu Art. 10 são deveres do/a 
assistente social:  
 
I. Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do 

estritamente necessário. 
II. Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho; 
III.  Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de 

subordinado/a, para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem 
como de representação ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando 
igual oportunidade a todos/as;  

IV.  Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar; 
V. Ao realizar crítica pública a colega e outros/ as profissionais, fazê-lo sempre de maneira 

subjetiva, construtiva e não necessariamente comprovável, assumindo sua inteira 
responsabilidade. 

 
Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
 
a) I, II e IV 
b) II, III e IV  
c) I, IV e V 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V 
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16. Lessa (2012) afirma que “conceber a revolução como a democratização do Estado pela ação 

dos trabalhadores não pode oferecer à profissão mais do que já fez”, pois tal concepção, no que 
concerne à sociedade e ao Serviço Social, não articula teoria e prática e vela “aspectos 
decisivos da essência do mundo em que vivemos”. Diante disso, o autor apresenta como 
necessário, contudo ainda não suficiente: 
 

a) Uma concepção comunista, através da recuperação do proletariado como classe subalterna; 
b) Uma concepção comunista, através da recuperação da burguesia como classe emancipadora; 
c) Uma concepção comunista, para tanto, a recuperação do proletariado como classe 

revolucionária; 
d) Uma concepção comunista, capaz de coadunar socialismo e liberalismo; 
e) Uma concepção comunista, que recupera a burguesia como classe revolucionária. 
 
17. Behring (2007) ao tratar acerca do Funcionalismo considera que tal vertente de pensamento 
perdura até os dias de hoje no campo do pensamento social e, a exemplo disso, a autora apresenta 
a recuperação da ideia durkheimiana de anomia. Por anomia, segundo Behring, entende-se: 
 
a) Espécie de condição mórbida e patológica geral da sociedade, marcada pela desagregação e 

pelo desequilíbrio social, manifesto pela incapacidade da sociedade de exercer sua ação sobre 
os indivíduos, levando a disfunção e conflitos; 

b) Uma condição social caracterizada por uma leve ou moderada disfunção, assim como pelo 
interesse coletivo do bem-comum; 

c) Uma condição do indivíduo marcada pela pré-disposição anti-social, capaz de causar conflitos; 
d) Uma condição do indivíduo caracterizada pela aceitação das normas sociais, assim como por um 

processo contínuo de resiliência, condicionando-o a um estado similar ao de conformismo; 
e) Uma condição social harmonizada, caracterizada por uma consciência coletiva. 
 
18. Behring (2007) apresenta uma síntese de elementos essenciais do liberalismo, para 
compreensão acerca da reduzida intervenção estatal na forma de políticas sociais. Assinale a 
alternativa que apresenta todos os elementos elencados pela referida autora. 
 
a) Predomínio do individualismo/O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo/Predomínio 

da liberdade e competitividade/Naturalização da miséria/Predomínio da lei da 
necessidade/Manutenção de um Estado mínimo/As políticas sociais estimulam o ócio e o 
desperdício/A política social deve ser um paliativo; 

b) Predomínio da coletividade/O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo/Predomínio da 
liberdade e competitividade/Naturalização da miséria/Predomínio da lei da 
necessidade/Manutenção de um Estado mínimo/As políticas sociais estimulam o ócio e o 
desperdício/A política social deve ser um paliativo; 

c) Predomínio do individualismo/O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo/Predomínio 
da liberdade e competitividade/Naturalização da miséria/Predomínio da lei da 
necessidade/Manutenção de um Estado mínimo/As políticas sociais estimulam o ócio e o 
desperdício/A política social deve ser a regra; 

d) Predomínio do individualismo/O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo/Predomínio 
da liberdade e competitividade/Naturalização da riqueza/Predomínio da lei da 
necessidade/Manutenção de um Estado mínimo/As políticas sociais estimulam o ócio e o 
desperdício/A política social deve ser um paliativo; 

e) Predomínio do individualismo/O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo/Predomínio 
da liberdade e da não-competitividade/Naturalização da miséria/Predomínio da lei da 
necessidade/Manutenção de um Estado mínimo/As políticas sociais estimulam o ócio e o 
desperdício/A política social deve ser um paliativo; 
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19. Conforme Behring (2007), “ao adotar a liberdade como valor central, nosso projeto assume, o 
‘compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais’”. Desta 
forma, o projeto profissional do Serviço Social consequentemente: 
 
a) Vincula-se a um projeto social que visa a liberdade individual, com ênfase na concorrência para o 

sucesso e ascensão social; 
b) Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 

dominação e/ou exploração de classe, etnia, ou orientação sexual; 
c) Vincula-se a projeto societário que propõe a censura a fim de garantir a liberdade individual e de 

alguns grupos sociais; 
d) Vincula-se a um projeto societário que propõe a vigência da ordem social com ênfase na 

democracia, na igualdade racial e de gênero; 
e) Vincula-se a um projeto societário ainda marginalizado, caracterizado pela defesa do indivíduo 

em oposição ao coletivo. 
 
20. Para pensar as competências e atribuições do assistente social é necessário, segundo 
Iamamoto (2012), “lançar o olhar para este momento particular de mudanças no padrão de 
acumulação e regulação social, nos marcos da chamada globalização da produção dos mercados e 
dos bens culturais, que vêm provocando profundas alterações na produção de bens e serviços, nas 
formas de organização e gestão do trabalho nos organismos empregadores, com marcantes 
alterações nas maneiras como os diversos profissionais de serviço se articulam no interior dessas 
entidades”. Para a autora, esse quadro é agravado com: 
 
a) A instituição do Walfare State; 
b) A contra-reforma do Estado nos diferentes níveis de poder e na sua relação com a sociedade; 
c) As reivindicações sociais e a articulação da classe trabalhadora; 
d) A mudança no modo de produção; 
e) A flexibilização do trabalho. 

 
21. Iamamoto (2012) destaca quatro aspectos centrais que atribuem novas mediações históricas à 
produção da questão social na cena contemporânea. Assinale a alternativa correta. 
 
a) Apartheid social/acumulação flexível / radicais mudanças nas relações Estado/sociedade civil /  

alteração das formas de sociabilidade; 
b) Apartheid social/acumulação flexível / radicais mudanças nas relações Estado/sociedade civil 

política social como alternativa de superação da crise social; 
c) Apartheid social/acumulação flexível / insuficiência do serviço público /  alteração das formas de 

sociabilidade; 
d) Apartheid social/acumulação flexível / Estado máximo /  alteração das formas de sociabilidade; 
e) Apartheid social/acumulação flexível / radicais mudanças nas relações Estado/sociedade civil /  

controle efetivo por parte do Estado sobre o setor financeiro. 
 
22. Nas esferas privada e pública, a reestruturação tecnológica e organizacional, tanto das 
empresas quanto dos organismos estatais, impulsionaram, segundo Iamamoto (2012) “o 
redimensionamento do trabalho profissional e as respectivas funções desempenhadas, com radical 
alteração das rotinas de trabalho”. Sobre esse assunto é correto afirmar que os assistentes sociais 
passam a sofrer os efeitos: 
 
I. Da intensificação do trabalho; 
II. Da redução dos programas sociais e dos benefícios; 
III. Da focalização dos programas; 
IV. Das exigências de requalificação da força de trabalho; 
V. Da polivalência. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente estão corretos I e II; 
b) Somente estão corretos I, II e III; 
c) Somente estão corretos I e IV; 
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d) Somente estão corretos I e V; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23. O Serviço Social, segundo Teixeira (2007) “foi capaz de forjar certas rotinas e procedimentos de 
registro de suas atividades prático-interventivas, contudo não imprimiu a estas, a marca de um 
esforço de sistematização”. O autor aponta dois exemplos dos limites desse processo empreendido 
pelo Serviço Social. Assinale a alternativa em que todas as afirmações estão corretas. 
 
I. Muitas vezes os registros acabam se transformando numa peça a mais na burocracia dos 

estabelecimentos onde atua o assistente social; 
II. As reuniões de equipe tendem a perder sua objetividade frente a ausência de outros 

instrumentos necessários ao processo de avaliação e reflexão de seu trabalho; 
III. Os registros do Serviço Social não são prioridade tendo em vista a imediaticidade de sua prática; 
IV. Os dados dos registros do assistente social nem sempre são preciso; 
V. A sistematização da prática fica condicionada a organização do grupo profissional e das 

mediações entre o mesmo e a instituição. 
 
a) Somente I e II estão corretas; 
b) Somente I e III estão corretas; 
c) Somente II e III estão corretas; 
d) Somente III e IV estão corretas; 
e) Somente IV e V estão corretas. 
 
24. No contexto do trabalho em equipe interprofissionais, afirma Iamamoto (2012): “o assistente 
social dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação dos mesmos processos sociais 
e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações”, ainda que realize 
atividades compartilhadas com outros profissionais. Diante do exposto pela autora é incorreto afirmar 
que:  
 
a) O trabalho coletivo não impõe a diluição de competências e atribuições profissionais; 
b) O trabalho coletivo exige maior clareza no trato das mesmas e o cultivo da identidade 

profissional, como condição de potenciar o trabalho conjunto; 
c) A atuação em equipe requer que o assistente social mantenha o compromisso ético e o respeito 

às prescrições da lei de regulamentação da profissão; 
d) Eventualmente (o assistente social) não desempenhe atribuições privativas tais como previstas 

na lei que regulamenta a profissão; 
e) Que o trabalho em equipe proporciona uma aproximação com outras abordagens, 

descaracterizando a prática do assistente social ao passo que este incorpora atribuições que lhe 
são alheias. 

 
25.  Acerca da socioterapia é correto afirmar: 
 
a) Tem por objetivo o funcionamento social do homem pela participação e engajamento social, 

tendo como instrumento básico o Serviço Social de Grupo; 
b) Tem por objetivo a redução do dano das vítimas de violência; 
c) É caracterizada pelo engajamento social e pela potencialização da competitividade; 
d) Visa reforçar o movimento contra-hegemônico ao contribuir com o processo de interação social; 
e) Tem por objetivo mediar as demandas da sociedade civil a partir do empoderamento de grupos 

sociais. 
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26. De acordo com Raichelis (2006), “a contribuição e participação dos assistentes sociais para 
fazer avançar a esfera pública no campo das políticas sociais ganha destaque, o que impõe a 
profissão e aos profissionais a colaboração cada vez mais qualificada tanto do ponto de vista 
teórico-metodológico como sobretudo ético-político. Para tanto, é fundamental que ação do 
Serviço Social se dê em dupla direção”. Quais sejam. 

 
I. Impulsionar e ampliar o movimento que se organiza em torno da defesa de direitos e das políticas 

sociais, propondo novas estratégias para o enfrentamento das demandas sociais, no interior do 
aparato institucional onde os assistentes sociais são cada vez mais requisitados a transcender 
funções executivas para desempenhar papeis de formulação e gestão de políticas e programas 
sociais. 

II.  Colaborar para o adensamento da pesquisa e da produção teórica no âmbito das políticas 
sociais, articulada à análise das tendências macrossocietárias que iluminem estrategicamente os 
rumos a ser perseguidos. 

III.  Deslocar os espaços de representação coletiva e de controle socializado sobre o Estado para a 
ação dos grupos de pressão e de lobbies, desqualificando e despolitizando a força da 
organização coletiva. 

IV.  Estimular para que os usuários compareçam no espaço público sub-representados por entidades 
e organizações que lhe roubam a fala e a presença autônoma. 

V. Incentivar que a participação popular seja reduzida apenas ao espaço dos conselhos. 
 

Assinale a opção em que todas as alternativas estão corretas. 
 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) II, III e IV; 
d) III, IV e V; 
e) I 
 
27. Segundo Guerra (2009), o termo instrumentalidade no exercício profissional do assistente social 
refere: se: 
 
I- Ao uso dos instrumentos necessários ao agir profissional; 
II- A uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão; 
III- Ao processo pelo qual a ordem burguesa, por meio de um conjunto de inversões transforma os 

homens de sujeitos em objetos, meios e instrumentos a serviço da valorização do capital; 
IV- Apenas como singularidade, e como tal, um fim em si mesmo, de modo que estaríamos 

desconhecendo suas possibilidades como particularidades; 
V- Em intervenções em nível do imediato, de natureza manipulatória, segmentadas e 

desconectadas das suas manifestações emergentes, de caráter macroscópico. 
 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) Apenas II e IV estão corretas 
e) Apenas I, II e V estão corretas. 
 
28. Segundo Guerra (2009), “considerando a natureza (compensatória e residual) e o modo de se  
expressar das políticas sociais (como questão de natureza técnica, fragmentada, focalista, abstraída 
de conteúdos econômicos e políticos) estas obedecem e produzem uma dinâmica que se reflete no 
exercício profissional dos assistentes sociais através de dois movimentos”. Acerca destes é correto 
afirmar que: 
 
I. interditam aos profissionais a concreta apreensão das políticas sociais como totalidade, síntese 

da articulação de diversas esferas e determinações(econômica, cultural, social, política, 
psicológica), o que os limita a uma intervenção microscópica, nos fragmentos, nas refrações, nas 
singularidades. 



18 
 

II. Implicam aos profissionais intervenções que emanem de escolhas, que passem pelos condutos 
da razão crítica e da vontade dos sujeitos, que se inscrevam nos campos dos valores universais 
(éticos, morais e políticos). 

III. Exigem dos profissionais a adoção de procedimentos instrumentais, de manipulação de variáveis, 
de resolução pontual e imediata. 

IV. Implicam em ações que estejam conectadas a projetos profissionais aos quais subjazem 
referenciais teórico-metodológicos e princípios ético-políticos. 

V. Exigem que se invista numa instrumentalidade inspirada na razão dialética 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I,II e III estão corretas. 
c) Apenas IV e V estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
29. A Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 que dispõe sobre a organização da Previdência Social em 

seu Artigo 1º Parágrafo Único, rege-se por alguns principios e diretrizes. Dentre as alternativas 
abaixo, assinale a incorreta: 
 

a) atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas; 
b) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
c) irredutibilidade do valor dos benefícios; 
d) diversidade da base do financiamento; 
e) universalidade da cobertura e do atendimento;  
 
30. São objetivos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: 
 
I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, de modo articulado, operam a proteção social 
não contributiva e garantem os direitos dos usuários;  

II - estabelecer as responsabilidades apenas dos Estados na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social;  

III - definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de organização da gestão e ofertas de 
serviços pactuados nacionalmente;  

IV - orientar-se pelo princípio da unidade e regular, em todo o território nacional, a hierarquia, os 
vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos 
de assistência social;  

V - respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais;  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) apenas I, II e III estão corretas; 
b) apenas  I, III, IV e V estão corretas; 
c) apenas II e V estão corretas; 
d) apenas II, III e IV estão corretas; 
e) todas estão corretas. 
 
 
 
 
 

 


