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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
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5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) 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 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.

14 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.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “ A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere .

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. A Resolução CFESS 556, de 15 de setembro 
de 2009, dispõe sobre os procedimentos para efeito 
da Lacração do Material técnico e Material Técnico-
Sigiloso do Serviço Social. Considerando o disposto 
na referida Resolução, analise as afirmativas 
abaixo.

I.   O material técnico sigiloso caracteriza-se por 
conter informações sigilosas, cuja divulgação 
comprometa a imagem, a dignidade, a segurança, 
a proteção de interesses econômicos, sociais, de 
saúde, de trabalho, de intimidade e outros, das 
pessoas envolvidas, cujas informações respectivas 
estejam contidas em relatórios de atendimentos, 
entrevistas, estudos sociais e pareceres que 
possam, também, colocar os usuários em situação 
de risco ou provocar outros danos.
II. Entende-se por material técnico o conjunto 
de instrumentos produzidos para o exercício 
profissional nos espaços sócio-ocupacionais, de 
caráter não sigiloso, que viabiliza a continuidade 
do Serviço Social e a defesa dos interesses dos 
usuários, como: relatórios de gestão, relatórios 
técnicos, pesquisas, projetos, planos, programas 
sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevistas, 
estudos sociais e outros procedimentos operativos.
III. Em caso de demissão ou exoneração, o 
assistente social deverá repassar todo o material 
técnico, sigiloso ou não, ao assistente social que 
vier a substituí-lo. Na impossibilidade de fazê-lo, 
o material deverá ser lacrado na presença de um 
representante ou fiscal do CRESS, para somente 
vir a ser utilizado pelo assistente social substituto, 
quando será rompido o lacre, também na presença 
de um representante do CRESS. 

Está correto o que se afirma em:
a) Somente I e II.
b) Somente II.
c) Somente I e III.
d) I, II e III.
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16. “O profissional assistente social vem 
trabalhando em equipe multiprofissional, onde 
desenvolve sua atuação, conjuntamente com 
outros profissionais, buscando compreender o 
indivíduo na sua dimensão de totalidade e, assim, 
contribuindo para o enfrentamento das diferentes 
expressões da questão social, abrangendo os 
direitos humanos em sua integralidade, não só a 
partir da ótica meramente orgânica, mas a partir de 
todas as necessidades que estão relacionadas à 
sua qualidade de vida” 

(Resolução CFESS 557, de 15 de setembro de 2009)

Sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões 
técnicas conjuntas entre o assistente social e 
outros profissionais, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a INCORRETA.
a) A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião 
técnica sobre matéria de Serviço Social por meio 
de pareceres, laudos, perícias e manifestações é 
atribuição privativa do assistente social.
b) O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, 
perícias e qualquer manifestação técnica sobre 
matéria de Serviço Social, deve atuar com ampla 
autonomia respeitadas as normas legais, técnicas 
e éticas de sua profissão.
c) Ao atuar comprovadamente em equipe 
multiprofissional, o assistente social está autorizado 
a incluir o seu entendimento ou opinião técnica, 
sobre o objeto de intervenção, em um tópico textual 
elaborado em conjunto com profissionais da equipe, 
respeitando o critério de sigilo profissional. 
d) O assistente social deve, sempre que possível, 
integrar equipes multiprofissionais, bem como 
incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Ao 
atuar em equipes multiprofissionais, o assistente 
social deverá garantir a especificidade de sua área 
de atuação.
________________________________________

17. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069,de 13 de julho de 1990), em seu artigo 
112, ao ser verificada a prática de ato infracional, 
a autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente algumas medidas socioeducativas. 
Sobre tais medidas, analise as afirmativas a seguir 
e assinale V, para verdadeiro e F, para falso. 

I - (  ) A medida socioeducativa de advertência se 
caracterizava como uma admoestação verbal, 
reduzida a termo e assinada. A advertência  foi 
revogada a partir da promulgação do SINASE 
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), 
em 2012. 

II - (  ) A prestação de serviços comunitários consiste 
na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente a seis meses, 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas 

e outros estabelecimentos congêneres, bem como 
em programas comunitários ou governamentais.

III - (  ) A medida socioeducativa de internação 
só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato 
infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa; por reiteração no cometimento 
de outras infrações graves; e por descumprimento 
reiterado e injustificável da medida anteriormente 
imposta.

As afirmativas são, respectivamente:
a) I - V, II - F, III - F.
b) I - F, II - V, III - F.
c) I - F, II - V, III - V.
d) I - V, II - V, III - V.
________________________________________
18. Leia o trecho a seguir:

“A Política Pública de Assistência Social realiza-
se de forma integrada às políticas setoriais, 
considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e, ou, especial para famílias, 
indivíduos e grupos que deles necessitarem; [...]” 

(Política Nacional de Assistência Social, 2004)

Assinale a alternativa que apresenta serviços que 
compõem a Proteção Social Especial de Média 
Complexidade.
a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; Serviço Especializado em Abordagem 
Social; Serviço de proteção social a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 
Comunidade.
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
c) Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família; Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua; Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora.
d) Serviço de proteção em situações de calamidades 
públicas e de emergências; Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias; Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
________________________________________
19. O Código de Ética Profissional do/da assistente 
social, de 1993, apresenta, nos artigos 2º, 3º e 4º, os 
direitos, deveres e o que é vedado ao/à assistente 
social, respectivamente. Com base em tais artigos, 
assinale a alternativa correta.
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a) É dever do/da assistente social o pronunciamento 
em matéria de sua 
especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população.
b) É vedado ao/à assistente social o livre exercício 
das atividades inerentes à Profissão.
c) É direito do/da assistente social acatar 
determinação institucional que fira os princípios 
e diretrizes do Código de Ética Profissional do/da 
Assistente Social. 
d) É dever do/da assistente social 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.
________________________________________

20. O Código de Ética Profissional do/da 
assistente social, dispõe, no Capítulo V, sobre o 
Sigilo Profissional. Sobre esse ponto, analise as 
afirmativas abaixo.

I - O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de 
que o/a assistente social tome conhecimento, como 
decorrência do exercício da atividade profissional.
II – Em trabalho multidisciplinar só poderão ser 
prestadas informações dentro dos limites do 
estritamente necessário.
III – A quebra do sigilo só é admissível quando 
se tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo 
aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da 
coletividade.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I e II.
b) somente I.
c) somente II e III.
d) I, II e III.
________________________________________
21. Segundo a Lei de Regulamentação da Profissão 
(Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993), assinale a 
alternativa que apresenta atribuições privativas do 
Assistente Social.
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social.
b) Realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades.
c) 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) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos.

22. “[...] Embora a ação do Serviço Social relacionada 
a instruções processuais vincule-se essencialmente 
ao oferecimento de conhecimentos para suporte 
a uma decisão judicial, o assistente social atua 
em diferentes instâncias do sistema Judiciário, e 
geralmente cada um delas tem características, 
normas, rotinas e demandas diferenciadas.”  

(Fávero, Eunice Teresinha.  Instruções sociais de processos, 
sentenças e decisões. In: Serviço Social: Direitos Sociais e 

Competências Profissionais. CFESS: 2009)

No que tange à atuação do Assistente Social 
no campo sociojurídico e o instrumental técnico 
utilizado, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
INCORRETA.
a) No sistema de justiça, o estudo social é 
realizado com a finalidade de instruir o processo 
com conhecimentos da área de Serviço Social, 
recebe também a denominação de perícia social, 
isto é, um perito – especialista em determinada 
área de conhecimento, no caso, em Serviço Social 
– é nomeado para realizar um estudo e emitir um 
parecer a respeito.
b) No meio judiciário, o estudo e/ou perícia social 
pode ser realizado por assistente social servidor 
da instituição, por servidor de outro órgão da 
Administração Pública estadual ou municipal, 
eventualmente solicitado para prestar serviços, e 
por perito ou assistente técnico, evidentemente, 
com formação na área.
c) A definição da necessidade de visita à moradia 
dos sujeitos envolvidos na ação processual para a 
complementação do estudo social é de competência 
do assistente social. Ela é comumente usada em 
várias instâncias de trabalho no Judiciário como 
mais uma possibilidade de dialogar e conhecer a 
realidade sociocultural e familiar dos sujeitos, a 
partir de seu espaço de vivência.
d) No meio judiciário, é prerrogativa do gestor do 
assistente social, que foi designado para a realização 
do estudo social e/ou perícia social, definir os meios 
necessários para atingir a finalidade de sua ação. 
É o gestor que, por uma ação refletida e planejada, 
define quais conhecimentos deve acessar e em que 
nível vai aprofundá-los.
________________________________________

23. “É no trânsito dos anos oitenta aos noventa do 
século XX que o projeto ético-político do Serviço 
Social no Brasil se configurou em sua estrutura 
básica.”  

(NETTO, José Paulo. A construção do Projeto Ético-Político 
do Serviço Social.  In: Serviço Social e Saúde: Formação e 

Trabalho Profissional. s/ ano. p.15)
Sobre o projeto ético-político do Serviço Social, 
analise as afirmativas a seguir.



5

I - Tem em seu núcleo o reconhecimento da 
liberdade como valor central – a liberdade concebida 
historicamente, como possibilidade de escolha entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a 
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 
indivíduos sociais.
II - A dimensão política do projeto é claramente 
enunciada: ele se posiciona a favor da equidade e 
da justiça social, na perspectiva da singularização 
e individualização do acesso a bens e a serviços 
relativos às políticas e programas sociais, a quem 
deles necessitar.
III - Afirma a defesa intransigente dos direitos 
humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos, 
contemplando positivamente o pluralismo, tanto na 
sociedade como no exercício profissional.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I e III.
b) somente II e III.
c) somente III.
d) I, II e III.
________________________________________

24. “A Lei Maria da Penha  (Lei 11.340, de 07 de 
agosto de 2006), em seu artigo 2º, diz que “toda 
mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.”

Sobre o disposto na referida legislação, analise as 
afirmativas abaixo e assinale V, para verdadeira e 
F, para falsa:
I - (  ) A violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral são formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.  
II - (  ) É vedada a aplicação, nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa.
III - (  ) A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação dos 
direitos humanos.

As afirmativas são, respectivamente:
a) I - F, II - F, III - F.
b) I - F, II - V, III - V.
c) I - V, II - F, III - V.
d) I - V, II - V, III - V.
________________________________________

25. Segundo o disposto no Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741, de 1 de outubro de 2003), assinale a 
alternativa que apresenta um direito do idoso.

a) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurado o direito de pagamento do valor de 
meia passagem nos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos.
b) Ao idoso internado ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante, devendo 
o órgão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério médico.
c) A participação dos idosos em atividades culturais 
e de lazer será proporcionada mediante gratuidade 
obrigatória nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso 
preferencial aos respectivos locais. 
d) Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado 
o benefício mensal de 1/2 (meio) salário-mínimo, 
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social 
– Loas. 
________________________________________

26. Leia a citação abaixo:

“[...] é caracterizada como uma das funções da 
política de assistência social e deve ser realizada 
por intermédio da produção, sistematização, análise 
e disseminação de informações territorializadas, e 
trata: I – das situações de vulnerabilidade e risco que 
incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos 
de violação de direitos em determinados territórios; 
II – do tipo, volume e padrões de qualidade dos 
serviços ofertados pela rede socioassistencial.” 

(BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS). Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma 
Operacional Básica (NOB-SUAS). Brasília, DF: MDS/SNAS/

SUAS, dez. 2012.)

A citação refere-se a:
a) Proteção Social Especial de Alta Complexidade
b) Vigilância Socioassistencial
c) Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema 
Único de Assistência Social
d) Diretrizes estruturantes da Gestão do Sistema 
Único de Assistência Social
________________________________________

27. “Em 2016, foram adotadas 1.226 crianças e 
adolescentes em todo o País por meio do Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA), coordenado pela 
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Os estados com maior número de adoções 
foram Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e Minas Gerais. Segundo o Ministério 
da Justiça, há um descompasso entre o perfil 
buscado pelos candidatos a pais e as crianças 
cadastradas. Quase 92% das crianças têm entre 
7 e 17 anos, enquanto 91% dos candidatos a pais
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preferem crianças até 6 anos, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”
(Portal Brasil. Lei da Adoção poderá ser modernizada. Disponível 

em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/lei-da-
adocao-podera-ser-modernizada. Acesso em 25/05/2017) 

Sobre a adoção, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a INCORRETA.
a) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 2 (dois) 
anos, 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 colocação em família substituta. 
b) A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta será precedida de sua preparação gradativa 
e acompanhamento posterior, realizados pela equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e 
da Juventude, preferencialmente com o apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar. 
c) O estágio de convivência será acompanhado 
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça 
da Infância e da Juventude, preferencialmente com 
apoio dos técnicos responsáveis pela execução da 
política de garantia do direito à convivência familiar, 
que apresentarão relatório minucioso acerca da 
conveniência do deferimento da medida. 
d) A inscrição de postulantes à adoção será precedida 
de um período de preparação psicossocial e jurídica, 
orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância 
e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar.  
__________________________________________

28. Segundo Vasconcelos, “[...] tendo em vista uma 
relação consciente, intencional, entre objetivos, 
meios e fins, o que é uma exigência  para uma 
prática mediada pelo projeto profissional, coloca-se a 
necessidade de uma prática pensada e avaliada nas 
suas consequências, ou seja, uma prática pensada, 
planejada, para além de uma prática estruturada no 
saber imediato, na intenção.” 

(VASCONCELOS, Ana Maria de.  A/O Assistente Social na Luta 
de Classes: projeto profissional e mediações teórico-práticas. 1 

ed. São Paulo: Cortez, 2015)

Sobre a relação do planejamento e o Serviço Social, 
analise as afirmativas a seguir.
I -  O planejamento deve se constituir em um processo 
de aproximações sucessivas da realidade institucional 
e dos usuários, e não como uma ação pontual e 
acabada. 
II – O planejamento traz como consequência não 
só a definição e redefinição da prática, mas o 
enriquecimento do sujeito profissional.

III – O planejamento se constitui em um 
instrumento estratégico de defesa de uma prática 
qualificada e sintonizada com a regulamentação 
profissional e com o Código de Ética.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I e III.
b) somente II e III.
c) somente I e II.
d) I, II e III.
______________________________________

29. A visita domiciliar compõe um conjunto de 
instrumentos e técnicas do assistente social, 
vinculados ao cotidiano profissional, nos mais 
diversos espaços ocupacionais de trabalho. 
Sobre a visita domiciliar, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a correta:
a) O fato da visita ser realizada no meio domiciliar 
ou familiar, faz com que o assistente social deva 
operá-la informalmente, em um ambiente que 
também é informal. 
b) A visita domiciliar deve ser realizada com o 
intuito de realizar uma busca de coisas, como 
provas que atestem alguma situação.  
c) Operacionalmente, a visita domiciliar, 
enquanto abordagem profissional, emprega pelo 
menos três técnicas: a observação, a entrevista 
e o método biográfico.  
d) A visita domiciliar no Serviço Social se 
caracteriza como uma atividade de campo 
puramente extensionista, alinhada a bases 
empiristas.  
______________________________________

30. Segundo Iamamoto, “a questão social é 
indissociável da sociabilidade capitalista e, 
particularmente, das configurações assumidas 
pelo trabalho e pelo Estado na expansão 
monopolista do capital.” 
(IAMAMOTO, Marilda. Serviço Social em tempo de capital 

fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. São 
Paulo: Cortez, 2007)

Com base na referida autora, analise as 
afirmativas a seguir e assinale, V, para 
verdadeiras, e F, para falsas:
I - (  ) A questão social condensa o conjunto 
das desigualdades e lutas sociais, produzidas 
e reproduzidas no movimento contraditório das 
relações sociais, alcançando plenitude de suas 
expressões e matizes em tempo de capital 
fetiche. 
II - (  ) Os assistentes sociais trabalham com a 
questão social em sua única expressão, aliada 
à sociabilidade capitalista e imutável desde a 
gênese desse sistema. A expressão assumida 
pela questão social na contemporaneidade, 
materializa-se na desigualdade econômica. 
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III - (  ) A questão social expressa uma arena de 
lutas políticas e culturais na disputa entre projetos 
societários, informados por distintos interesses 
de classe na condução das políticas econômicas 
e sociais, que trazem o selo das particularidades 
históricas nacionais. 

As afirmativas são, respectivamente:
a) I - V, II - F, III - V.
b) I - F, II - F, III - V.
c) I - V, II - V, III - F.
d) I - V, II - V, III - V.
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