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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Sobre a Lei Maria da Penha (nº 11.340), é 
INCORRETO afirmar que:

a) A violência cometida contra a mulher no âmbito da 
família, é aquela ocorrida na comunidade formada 
por indivíduos que são aparentados somente por 
laços sanguíneos. 
b) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar a manutenção do vínculo 
trabalhista e quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses.
c) O juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 
a medida protetiva de urgência proibindo a sua 
aproximação da vítima, dos familiares da vítima e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância 
entre estes e o agressor.
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d) Configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
_________________________________________
22. Sobre o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741), é 
CORRETO afirmar que:

a) A opinião e expressão é um direito da pessoa 
idosa à liberdade, ao respeito e à dignidade.
b) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Estado esse provimento, no âmbito da 
política de saúde. 
c) Ao idoso internado ou em observação é assegurado 
o direito a acompanhante em casos de maior risco à 
saúde, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em 
tempo integral, visto que, o acompanhante deverá 
auxiliar nos cuidados de higiene e locomoção do 
idoso acompanhado. 
d) O estatuto do idoso, é destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
_________________________________________
23. O trabalho profissional, na perspectiva do 
_________ ético-político, exige um sujeito profissional 
_________ capaz de realizar um trabalho complexo, 
social e _________, que tenha competência para 
_________, negociar com os empregadores privados 
ou públicos, _________ projetos que ampliem direitos 
das classes subalternas, seu campo de trabalho e 
sua _________ técnica, atribuições e prerrogativas 
profissionais. 

(RAICHELIS, Raquel. Serv. Soc. Soc., São Paulo, nº 
107, 2011, p. 427).

Assinale a alternativa que preenche   
CORRETAMENTE as lacunas do texto:

a) Campo – empenhado – participativo – entender – 
incentivar – condição. 
b) Plano – interessado – individual – dialogar – 
realizar – postura. 
c) Interesse – especializado – amplo – construir – 
buscar – competência.
d) Projeto – qualificado – coletivo – propor – defender 
– autonomia. 
_________________________________________
24. A Lei nº 10.216 dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. Sobre as formas de internação 
psiquiátrica, relacione os itens I, II e III com os tipos 
correspondentes e assinale a alternativa CORRETA, 
da primeira à última definição: 

I. Internação voluntária.
II. Internação involuntária.
III. Internação compulsória.

(  ) Aquela que se dá sem o consentimento do usuário 
e a pedido de terceiro. 
(  ) Aquela que se dá com o consentimento do usuário. 
(  ) Aquela determinada pela justiça.

a) II, I e III. 
b) III, I e II.
c) I, II e III. 
d) II, III e I. 
_________________________________________
25. Sobre o avanço da política neoliberal no Brasil, 
e seus impactos no setor público, é INCORRETO 
afirmar que:

a) A crítica neoliberal sustenta que os serviços 
públicos, organizados com princípios de 
universalidade e gratuidade, superdimensionam 
o gasto estatal, então, propõe-se a redução de 
despesas, diminuição de atendimentos, restrição 
de meios financeiros, materiais e humanos para 
implementação de projetos. 
b) O avanço neoliberal cria programas cada vez 
mais focalizados e seletivos, substituindo as políticas 
sociais de acesso universal. 
c) Os critérios de gestão empresarial (custo-
benefício, produtividade, qualidade, etc.) passam 
a ser incorporados pelos organismos estatais, 
garantindo aos trabalhadores do setor público 
e privado, melhores condições e qualidade nas 
relações e processos de trabalho.
d) O avanço neoliberal resulta em um amplo processo 
de privatização da coisa pública, pois o Estado se 
submete cada vez mais aos interesses econômicos e 
políticos do capital internacional e nacional. 
_________________________________________
26. A Lei nº 8.142 garante o controle social na 
política de saúde em duas instâncias formais, o 
conselho de saúde e a conferência de saúde. Sobre 
estas duas formas de controle social, é INCORRETO 
afirmar que:

a) Os conselhos de saúde nos três níveis de governo 
(nacional, estaduais e municipais) foram criados por 
legislação específica em 1980.
b) O objetivo principal do conselho é discutir, elaborar 
e fiscalizar a política de saúde em cada esfera de 
governo. 
c) As conferências de saúde são eventos que devem 
ser realizados periodicamente para discutir a política 
de saúde em cada esfera de governo e propor 
diretrizes de ação. 
d) O conselho de saúde é um espaço composto por 
usuários, gestores da saúde, prestadores de serviço 
e trabalhadores em saúde, de caráter permanente, 
deliberativo e paritário. 
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27. Sobre a resolução CFESS nº 533, é 
INCORRETO afirmar que:

a) Ao supervisor de campo cabe a inserção, 
acompanhamento, orientação e avaliação do 
estudante no campo de estágio em conformidade 
com o plano de estágio.
b) Não há número máximo de estagiários por 
supervisor de campo, mas deve-se levar em conta as 
peculiaridades do campo de estágio e a complexidade 
das atividades profissionais. 
c) Ao supervisor acadêmico cumpre o papel de 
orientar o estagiário e avaliar seu aprendizado, 
visando a qualificação do aluno durante o processo 
de formação e aprendizagem das três dimensões 
profissionais. 
d) Planejar conjuntamente as atividades inerentes 
ao estágio, estabelecer o cronograma de supervisão 
sistemática e presencial, que deverá constar no 
plano de estágio é uma das responsabilidades ética 
e técnica tanto do supervisor de campo quanto do 
supervisor acadêmico. 
_________________________________________
28. Sobre a resolução CFESS nº 493, julgue os 
itens como VERDADEIRO ou FALSO e assinale a 
alternativa CORRETA, da primeira à última afirmação:

(   ) O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve possuir e garantir ventilação adequada 
a atendimentos breves ou demorados e com portas 
fechadas.
(    )  O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve possuir recursos que garantam a 
privacidade do usuário naquilo que for revelado 
durante o processo de intervenção profissional.
(  ) O material técnico utilizado e produzido no 
atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e 
acesso restrito aos assistentes sociais.
(    ) O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve possuir e garantir iluminação adequada 
ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização 
institucional. 

a) V – F – V – V.
b) F – V – F – V.
c) V – V – V – F.
d) V – V – V – V. 
_________________________________________
29. Este ano completamos 40 anos em 
comemoração a um dos eventos mais importantes 
na história do serviço social brasileiro. Assinale a 
alternativa que corresponde a este marco histórico 
da profissão: 

a) I Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
b) II Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
c) III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 
d) IV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 

30. Os projetos profissionais apresentam a 
autoimagem de uma profissão, elegem os valores 
que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam 
seus objetivos e funções, formulam os requisitos 
(teóricos, práticos e institucionais) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento 
dos profissionais e estabelecem as bases das suas 
relações com os usuários de seus serviços, com 
as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais privadas e públicas (inclusive o 
Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos 
estatutos profissionais). 

(NETTO, José Paulo. A Construção do Projeto Ético-
Político do Serviço Social. p. 144. In.: Serviço Social 
e saúde / Ana Elizabete Mota... [et al.], (orgs). – 4. 
ed. – São Paulo: Cortez; Brasília<DF: OPAS, OMS, 
Ministério da Saúde, 2009.).  

Analise o texto e assinale a alternativa INCORRETA:

a) O projeto profissional do serviço social começa 
a ser tratado nacionalmente como projeto ético-
político a partir do código de ética de 1986, pois o 
ético e o político são entendidos como sinônimos. 
b) Do ponto de vista estritamente profissional, o 
projeto ético-político implica o compromisso com 
a competência, que só pode ter como base o 
aperfeiçoamento intelectual do assistente social. 
c) O projeto ético-político dos assistentes sociais tem 
seus valores e pilares definidos no código de ética 
profissional, na lei de regulamentação da profissão 
e nas diretrizes curriculares, e vem orientando 
a atuação do serviço social tanto no âmbito da 
formação quanto do exercício profissional. 
d) O projeto profissional do serviço social vincula-
se a uma nova projeção de sociedade, aquela 
em que se propicie aos trabalhadores um pleno 
desenvolvimento para a invenção e vivência de 
novos valores, o que, evidentemente, supõe a 
erradicação de todos os processos de exploração, 
opressão e alienação. 
_________________________________________
31. Sobre a Política Nacional de Assistência 
Social, com base na PNAS 2004, é CORRETO 
afirmar que:

a) O programa de inclusão produtiva e projetos de 
enfrentamento da pobreza refere-se à proteção 
social básica. 
b) O programa de atenção integral às famílias é da 
proteção social especial de média complexidade. 
c) O serviço de orientação e apoio socio-familiar diz 
respeito a proteção social de alta complexidade. 
d) O plantão social é um serviço da proteção social 
básica. 
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32. Os movimentos sociais, ao longo da história 
do Brasil, têm papel fundamental na luta de garantia e 
ampliação dos direitos sociais, assim como, o código 
de ética e a legislação profissional do assistente social 
indica o compromisso com a classe trabalhadora na 
mesma direção. Sobre os movimentos sociais, o 
compromisso ético profissional previsto no código de 
ética e a lei de regulamentação da profissão, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) É um dever do assistente social apoiar e/ou 
participar dos movimentos sociais e organizações 
populares vinculados à luta pela consolidação e 
ampliação da democracia e dos direitos de cidadania.
b) É um direito do assistente social respeitar 
a autonomia dos movimentos populares e das 
organizações das classes trabalhadoras. 
c) Compete ao assistente social prestar assessoria e 
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada 
às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade.  
d) É atribuição privativa do assistente social elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço 
social com participação da sociedade civil. 
_________________________________________
33. Sobre o estágio supervisionado de serviço 
social, é INCORRETO afirmar que:

a) O treinamento, avaliação e supervisão de 
estagiários de serviço social é uma atribuição 
privativa dos assistentes sociais. 
b) A supervisão de estagiários de serviço social pode 
acontecer de forma direta e indireta por meio dos 
supervisores acadêmico e de campo. 
c) É vedado ao assistente social compactuar com o 
exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em 
substituição aos profissionais. 
d) É dever do assistente social informar, esclarecer 
e orientar os estudantes, na docência ou supervisão, 
quanto aos princípios e normas do código de ética 
profissional. 
_________________________________________
34. Com base na Lei nº 8.662 que regulamenta 
a profissão, relacione os itens I e II às definições 
correspondentes: 

I. Atribuição Privativa do Assistente Social.
II. Competência Profissional do Assistente Social.

(    ) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do serviço social com participação da sociedade civil.
(   ) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais.
(   ) Dirigir serviços técnicos de serviço social em 
entidades públicas ou privadas.
(   ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de serviço social.

Assinale a alternativa CORRETA, da primeira à 
última definição.

a) I, II, I e I.
b) II, I, II e II.
c) II, II, I e I. 
d) I, II, II e I. 
_________________________________________
35. Sobre a visita domiciliar enquanto técnica 
utilizada no exercício profissional do assistente 
social, é CORRETO afirmar que:

a) A ética e o respeito são princípios e condições 
fundamentais para a realização da visita domiciliar. 
b) A visita domiciliar é um instrumento privativo dos 
assistentes sociais. 
c) A visita domiciliar, por ser um instrumento técnico, 
está vinculada estritamente à dimensão técnico-
operativa da profissão. 
d) A visita domiciliar deve ser realizada a todas 
as famílias atendidas pelo assistente social, 
independente do campo de atuação ou de ter um 
objetivo a ser alcançado. 

_________________________________________
36. A entrevista, desde a origem da profissão, 
integra o processo de trabalho dos assistentes 
sociais em diferentes espaços ocupacionais. A partir 
dos conhecimentos acerca do tema e com base nos 
escritos da autora Adriéli Volpato Craveiro (2018), é 
INCORRETO afirmar que:

a) O entrevistador deve conduzir a entrevista 
com uma escuta qualificada, compreendendo a 
linguagem do usuário, não só a falada verbalmente, 
mas também aquela expressada por gestos, 
silêncios e até mesmo olhares. 
b) A entrevista pode ser utilizada como um instrumento 
fundamental para contribuir no desenvolvimento do 
processo metodológico do estudo social. 
c) A entrevista é constituída por duas etapas 
fundamentais: planejamento e execução. 
d) Os principais objetivos que vêm embasando 
a escolha dos assistentes sociais pela utilização 
da entrevista, são: 1 – como possibilidade de 
conhecimento; 2 – enquanto atendimento; 3 – como 
orientação, sensibilização e aconselhamento, e 4 – 
com finalidade avaliativa para compor um parecer. 
_________________________________________

37. O _________________ é o documento 
que sistematiza e estabelece o traçado prévio da 
operação de um conjunto de ações. É a unidade 
elementar do processo sistemático de racionalização 
de decisões. Constitui-se da proposição de produção 
de algum bem ou serviço, com emprego de técnicas 
determinadas, com objetivo de obter resultados 
definidos em um determinado período de tempo e 
de acordo com um determinado limite de recursos. 
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(BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: 
intencionalidade e instrumentação. 2. ed. Veras 
Editora – São Paulo – Lisboa. 2007. p. 101). 

Qual o nome do documento que é descrito no texto 
da autora?

a) Plano.
b) Projeto. 
c) Programa. 
d) Estudo Social. 
_________________________________________
38. O assistente social em seus diferentes 
campos de atuação, atua diretamente e/ou 
indiretamente com outros profissionais de distintas 
áreas do conhecimento. Sabemos que cada campo 
de trabalho nos exige uma forma singular de exercer 
nossas atividades profissionais e se relacionar 
com a equipe no qual fazemos parte. Relacione os 
conceitos I, II e III com a representação esquemática 
correspondente e assinale a alternativa CORRETA:

I. Multidisciplinaridade
II. Interdisciplinaridade
III. Transdisciplinaridade

1.

2.

3.

Bibliografia: VASCONCELOS, Eduardo Mourão. 
Serviço Social e Interdisciplinaridade: o exemplo 
da saúde mental. p. 35-67 In.: Saúde mental e 
serviço social: o desafio da subjetividade e da 
interdisciplinaridade/ Lúcia Cristina dos Santos Rosa, 
Ivana Carla Garcia Pereira, José Augusto Bisneto; 
Eduardo Mourão Vasconcelos (org.). – 5. ed. – São 
Paulo: Cortez, 2010.

a) I – 3, II – 2 e III – 1. 
b) I – 2, II – 3 e III – 1. 
c) I – 1, II – 2 e III – 3. 
d) I – 3, II – 1 e III – 2.  

39. O _____________ é o registro que 
documenta as informações significativas, recolhidas 
por meio do estudo social, permeado ou finalizado 
com interpretação e análise. Em sua parte final, via 
de regra, registra-se o parecer conclusivo, do ponto 
de vista do Serviço Social. Conclusivo no sentido 
de que deve esclarecer que, naquele momento e 
com base no estudo científico realizado, chegou-
se à determinada conclusão. Para a efetivação 
desse registro, o profissional vai ter como referência 
conteúdos obtidos por tantas entrevistas, visitas, 
contatos, estudos documental e bibliográfico que 
considerar necessários para a finalidade do trabalho. 

(FÁVERO, Eunice Terezinha. Instruções sociais de 
processos, sentenças e decisões. p. 28. Material 
em organização, para curso de especialização a 
distância – CFESS, 2007.)

Assinale a alternativa correspondente ao documento 
técnico do serviço social que a autora define no texto 
citado: 

a) Relatório.
b) Laudo.
c) Parecer.
d) Prontuário. 
_________________________________________
40. Sobre a dimensão do trabalho socioeducativo 
dos assistentes sociais, é INCORRETO afirmar que:

a) O assistente social pode utilizar a dimensão 
socioeducativa em todos os tipos de intervenção, 
seja individual ou grupal, dentro da instituição em 
que trabalha ou em visita domiciliar, pautando-se, 
quando necessário, nos fundamentos do projeto 
ético-político profissional. 
b) Na abordagem individual, quando o profissional 
se utiliza da perspectiva socioeducativa, ele trata as 
múltiplas situações colocadas pelo indivíduo como 
espaço de reflexão da realidade social, procurando 
analisá-las num contexto mais amplo de sociedade. 
c) O trabalho socioeducativo na abordagem grupal, 
contribui para a discussão de ideias e traz a noção 
de coletividade, permite com que os indivíduos se 
tornem mais esclarecidos sobre seus direitos e mais 
críticos diante dos serviços prestados pelas políticas 
públicas. 
d) O trabalho do assistente social na dimensão 
socioeducativa se fortalece na medida em que 
o projeto ético-político se materializa dentro da 
categoria profissional e no cotidiano do assistente 
social. 
_________________________________________
41. O planejamento se organiza por operações 
complexas e interligadas que se relacionam em um 
processo racional dinâmico e contínuo, conforme 
Ferreira (1965) apud Baptista (2007). Relacione 
os conceitos I, II, III e IV com as descrições 
correspondentes:
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I. Reflexão
II. Ação
III. Decisão
IV. Retomada de Reflexão

(   ) Relacionada à execução das decisões. É o foco 
central do planejamento. Orienta-se por momentos 
que a antecedem e é subsidiada pelas escolhas 
efetivadas na operação anterior, quanto aos 
necessários processos de organização. 
(     ) Se refere a escolha de alternativas, à determinação 
dos meios, à definição de prazos, etc. 
(    ) Diz respeito ao conhecimento de dados, à análise 
e estudo de alternativas, à superação de reconstrução 
de conceitos e técnicas de diversas disciplinas 
relacionadas com a explicação e quantificação dos 
fatos sociais, e outros. 
(   ) Operação de crítica dos processos e dos efeitos 
da ação planejada, com vistas ao embasamento de 
ações posteriores.

Assinale a alternativa CORRETA, da primeira à última 
descrição.

a) II, III, I e IV.
b) IV, II, I e III.
c) III, I, II e IV.
d) III, II, I e IV.
_________________________________________
42. Com base no código de ética profissional 
de 1993, sobre seu título II dos direitos e das 
responsabilidades gerais do assistente social, 
relacione os itens I e II às descrições correspondentes: 

I. Direito.
II. Dever.

(    ) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional.
(    ) Participar de programas de socorro à população 
em situação de calamidade pública, no atendimento 
e defesa de seus interesses e necessidades. 
(  ) Ampla autonomia no exercício da profissão, 
não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 
incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 
funções.
(        ) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 
da população. 

Assinale a alternativa CORRETA, da primeira à última 
descrição.

a) I, II, I e II. 
b) II, I, II e II. 
c) I, II, I e I.
d) I, I, II e I. 

43. No cotidiano do exercício profissional, 
frequentemente o assistente social é chamado a 
prestar informações à justiça. Sobre a relação dos 
assistentes sociais com a justiça e as prerrogativas 
do código de ética, é CORRETO afirmar que:

a) O assistente social pode apresentar à justiça, 
quando convocado na qualidade de perito ou 
testemunha, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento. Nesta situação está assegurado a 
romper com o sigilo profissional independente das 
informações a serem prestadas. 
b) O assistente social quando convocado pela justiça, 
pode atuar enquanto perito mesmo quando não for 
de sua área de conhecimento, pois a formação 
de serviço social lhe dá amplo conhecimento em 
diversas áreas e disciplinas. 
c) O assistente social quando intimado a prestar 
depoimento perante autoridade competente, pode 
abster-se por não se tratar de um dever profissional. 
d) É vedado ao assistente social depor como 
testemunha sobre situação sigilosa do usuário 
de que tenha tido conhecimento no exercício 
profissional, mesmo quando autorizado.
_________________________________________
44. Sobre a Lei nº 8.080, é INCORRETO afirmar 
que: 

a) A universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência é um princípio do 
sistema único de saúde. 
b) A avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde, integra o rol de ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. 
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um 
objetivo do sistema único de saúde. 
d) Os serviços de saúde do sistema único de 
saúde, da rede própria ou conveniada, podem 
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante, preferencialmente o pai do bebê, 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, sob critério médico.
_________________________________________
45. Com base nos fundamentos do trabalho 
do assistente social e suas dimensões, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

a) A dimensão teórico-metodológica é a capacidade 
de apreensão do método e das teorias e sua relação 
com a prática na ação profissional.
b) A competência teórico-metodológica, técnico-
operativa e ético-política são requisitos fundamentais 
que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando 
com clareza os projetos societários, seus vínculos 
de classe, e seu próprio processo de trabalho.
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c) A dimensão técnico-operativa é a capacidade 
de utilização dos instrumentos do serviço social no 
exercício profissional.  Devido seu caráter prático 
de intencionalidade na ação visando respostas 
concretas, esta não se relaciona com as demais. 
d) A instrumentalidade do serviço social é constituída 
por dimensões profissionais, onde cada uma com 
suas particularidades formam uma totalidade. 
_________________________________________
46. A intersetorialidade tem sido um valioso 
instrumento na efetivação das políticas públicas. 
Sobre o trabalho intersetorial, é INCORRETO afirmar 
que:

a) A intersetorialidade é a articulação entre as 
políticas públicas por meio do desenvolvimento 
de ações conjuntas destinadas à proteção social, 
inclusão e enfrentamento das expressões da questão 
social.
b) A intersetorialidade é sinônimo de 
interdisciplinaridade. 
c) A intersetorialidade surge como uma possibilidade 
de integrar os problemas do usuário, considerando-o 
em sua totalidade.
d) A ideia de intersetorialidade pressupõe uma ação 
em rede, compreendida como um arranjo entre 
profissionais, órgãos, departamentos e organizações.
_________________________________________
47. Sobre a resolução CFESS nº 845, é 
INCORRETO afirmar que:

a) O assistente social fica vedado de emitir opinião 
técnica a respeito de procedimentos relacionados às 
transformações corporais.
b) O assistente social deverá respeitar o direito 
à autodesignação dos usuários do serviço como 
pessoas trans, travestis, transexuais, transgêneros.
c) Cabe ao assistente social atender e acompanhar 
crianças e adolescentes que manifestem expressões 
de identidades de gênero trans, considerando as 
inúmeras dificuldades que enfrentam no contexto 
familiar, escolar e demais relações sociais nesta 
fase peculiar de desenvolvimento na perspectiva do 
código de ética profissional. 
d) É dever do assistente social defender a utilização 
do nome social dos usuários, na perspectiva do 
aprofundamento dos direitos humanos.
_________________________________________
48. Vivemos um momento histórico de desmonte 
das políticas sociais através de reformas, e estas 
impactam diretamente a vida do trabalhador, mas 
também o exercício profissional do assistente social. 
Sobre a previdência social e as alterações previstas 
na medida provisória nº 871, é CORRETO afirmar 
que:

a) Nos casos de perca da qualidade de segurado 
durante a gestação, há a possibilidade de reativá-
la mediante pagamento de metade dos períodos de 
carência previstos em lei.

b) Na perda da qualidade de segurado para fins da 
concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 
aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade 
e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 
partir da data da nova filiação à previdência social, 
com os períodos integrais de carência previstos em 
lei. 
c) O prazo para requerer o salário-maternidade passa 
a ser de até 120 (cento e vinte) dias da ocorrência do 
parto ou da adoção. 
d) O direito ao auxílio-reclusão passa a ser mediante 
o pagamento de 18 (dezoito) contribuições mensais.
_________________________________________
49. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA (Lei nº 8.069), é CORRETO afirmar que: 

a) Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e 
crianças acolhidas não procuradas por suas famílias 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir 
do dia do acolhimento.
b) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente, nos 
termos da lei, não havendo possibilidade da criança 
e/ou adolescente, expressar seu consentimento 
sobre esta decisão. 
c) Toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou institucional 
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 
6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir 
de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou pela colocação em família 
substituta.
d) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos 
de direito, inclusive previdenciários. 
_________________________________________
50. Sobre o processo histórico do serviço social, 
é INCORRETO afirmar que:

a) Em 1967 foi realizado o seminário de Araxá, o 
primeiro de outros, que posteriormente culminou no 
movimento de reconceituação. 
b) O primeiro código de ética profissional do 
assistente social foi elaborado e promulgado em 
1947. 
c) O serviço social, como profissão institucionalizada, 
configura-se no cenário mundial a partir da década 
de 1920, após a primeira guerra mundial. 
d) A primeira escola de serviço social no Brasil, surge 
em 1946 em São Paulo, vinculada inicialmente à 
ação social, com formação de base na doutrina 
social da igreja católica. 
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51. É ela, em suas múltiplas expressões, que 
provoca a necessidade da ação profissional junto à 
criança e ao adolescente, ao idoso, a situações de 
violência contra a mulher, a luta pela terra, etc. Essas 
expressões da ____________ _____________ são 
a matéria-prima ou o objeto do trabalho profissional. 
Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o 
próprio objeto de trabalho, junto ao qual se pretende 
induzir ou impulsionar um processo de mudanças. 
Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade 
deixa de ser um mero pano de fundo para o exercício 
profissional, tornando-se condição do mesmo, do 
conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação 
transformadora ou esse trabalho. 

(IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na 
Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 24. ed. – São Paulo, Cortez, 2013, p. 62). 

Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna do texto:

a) Realidade social. 
b) Pobreza e violência.
c) Questão social. 
d) Desigualdade social. 
_________________________________________

52. Sobre os benefícios, serviços, programas 
e projetos da assistência social, é INCORRETO 
afirmar que:

a) Entendem-se por benefícios eventuais, as 
provisões suplementares e provisórias que são 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude 
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública.  
b) Entendem-se por serviços socioassistenciais as 
atividades continuadas que visem à melhoria de 
vida da população e cujas ações, voltadas para 
as necessidades básicas, observem os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.
c) O programa de erradicação do trabalho infantil 
tem abrangência regional e será desenvolvido 
com participação da sociedade civil, objetiva-se a 
contribuir para a retirada de crianças e adolescentes 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos em situação 
de trabalho.
d) A condição de acolhimento em instituições de 
longa permanência não prejudica o direito do idoso 
ou da pessoa com deficiência ao benefício de 
prestação continuada.

53. O movimento de reconceituação representou 
um marco decisivo no processo de revisão crítica do 
serviço social. Sobre o tema, é CORRETO afirmar 
que: 

a) O movimento de reconceituação foi um fenômeno 
dentro da categoria profissional, portanto, não se 
influenciou por outros processos sociais que estavam 
acontecendo no campo social, político e econômico 
nacional e internacional. 
b) O movimento de reconceituação surge, no Brasil, 
na década de 1980, junto com outros movimentos 
profissionais e também os da classe trabalhadora. 
c) O movimento de reconceituação no Brasil, contou 
com três importantes seminários: 1. Araxá; 2. 
Teresópolis; e 3. Sumaré. 
d) Apesar da iniciativa do movimento de 
reconceituação em romper com o conservadorismo 
e tradicionalismo no âmbito profissional, não houve 
muitos avanços nesta direção. 
_________________________________________

54. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA (Lei nº 8.069), é INCORRETO afirmar que: 

a) O estatuto da criança e do adolescente assegura 
a todas as mulheres o acesso aos programas e às 
políticas de saúde da mulher e de planejamento 
reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-
natal integral no âmbito do sistema único de saúde.
b) O conselho tutelar, enquanto órgão protetor dos 
direitos da infância, fará a busca ativa da gestante 
que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-
natal, bem como da puérpera que não comparecer 
às consultas pós-parto.  
c) O poder público deve fornecer gratuitamente, 
àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, 
próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças 
e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado 
voltadas às suas necessidades específicas.   
d) As gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção 
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à justiça da infância e da juventude. 
_________________________________________

55. A Lei Orgânica da Assistência Social 
estabelece seus objetivos e princípios, com base na 
legislação relacione-os respectivamente com os itens 
I, II, III, IV e V e assinale a alternativa CORRETA:

A – Princípio.
B – Objetivo.
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I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice.
II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas.
III. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-
se equivalência às populações urbanas e rurais.
IV. Promoção da integração ao mercado de trabalho.
V. Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

a) I – A, II – B, III – A, IV – B e V – B. 
b) I – B, II – A, III – A, IV – B e V – A. 
c) I – A, II – A, III – B, IV – A e V – A. 
d) I – B, II – B, III – A, IV – A e V – B. 
_________________________________________
56. Sabemos que a saúde do trabalhador é um 
campo de atuação importante para os assistentes 
sociais, e que cada vez mais, os trabalhadores 
sofrem com as mudanças nas relações de trabalho, 
objetivando consequências à sua saúde. Sobre este 
tema é INCORRETO afirmar que:

a) As determinações sociais do processo saúde-
doença representam as condições sociais objetivas 
de vida e de trabalho da população. 
b) A legislação de saúde, estabelece que os níveis de 
saúde não são condicionados apenas ao processo 
saúde-doença-cura, mas também à alimentação, à 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais.
c) A saúde mental do trabalhador está desvinculada 
das relações e processos de trabalho, pois o 
adoecimento psíquico é uma condição individual do 
sujeito. 
d) O contexto de precarização, flexibilização, 
polivalência de funções, redução dos postos de 
trabalho e aceleramento no ritmo da produção 
estão diretamente associadas ao adoecimento do 
trabalhador. 
_________________________________________
57. Sobre a resolução CFESS nº 556, no que diz 
respeito ao material técnico sigiloso e sua lacração, é 
INCORRETO afirmar que:

a) Entende-se por material técnico sigiloso toda 
documentação produzida, que pela natureza de seu 
conteúdo, deva ter conhecimento restrito e, portanto, 
requeiram medidas especiais de salvaguarda para 
sua custódia e divulgação. 
b) Em caso de demissão ou exoneração, o assistente 
social deverá repassar todo material técnico, sigiloso 
ou não, ao assistente social que vier a substituí-lo. 

c) Em caso de extinção do serviço social da 
instituição, o material técnico sigiloso deverá ser 
lacrado e arquivado no conselho regional de serviço 
social da respectiva região. 
d) O assistente social garantirá o caráter confidencial 
das informações que vier a receber em razão de 
seu trabalho, indicando nos documentos a menção: 
sigiloso. 
_________________________________________
58. Sobre a violência doméstica e familiar contra 
a mulher, julgue a afirmativa CORRETA: 

a) A lei estabelece 4 (quatro) formas de violência 
doméstica e familiar: a violência física, a psicológica, 
a sexual e a moral. 
b) A violência moral é qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades. 
c) A violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos.
d) A violência praticada entre mulheres no âmbito 
doméstico e/ou familiar não são punidas pela lei 
Maria da Penha, pois o agressor deve ser do gênero 
masculino. 
_________________________________________
59. O código de ética profissional do assistente 
social estabelece que a defesa intransigente 
dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo é: 

a) Uma atribuição privativa do assistente social 
b) Um princípio fundamental. 
c) Um direito do assistente social. 
d) Uma competência profissional do assistente 
social. 
_________________________________________
60. Na perspectiva neoliberal, a avaliação de 
programas e políticas sociais possui características 
particulares. Qual alternativa NÃO corresponde à 
avaliação de programas e políticas sociais na lógica 
neoliberal: 

a) A avaliação de programas sociais passa a ser 
concebida e assumida como necessária para a 
eficiência do Estado, enquanto mecanismo de 
controle sobre os recursos destinados na prestação 
de serviços sociais. 
b) Nos anos 1990, a avaliação de políticas sociais 
passou a compor os discursos oficiais e a prática do 
governo brasileiro, enquanto controle dos resultados 
das intervenções do Estado. 
c) A avaliação de programas sociais é transformada, 
no âmbito da contrarreforma, em mera ferramenta 
de poder, com prevalência de técnicas quantitativas. 
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d) A orientação generalista é substituída por 
uma dimensão técnica de avaliação centrada na 
instrumentalidade qualitativa, propondo melhorias 
nas políticas e programas sociais ofertadas pelo 
Estado. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


