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1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Identifique se as afirmativas em relação ao Projeto ético-político do Serviço Social são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) O Código de Ética Profissional do Assistente Social é a expressão exclusiva do Projeto ético-
político do Serviço Social. 

(   ) O Projeto ético-político do Serviço Social expressa um projeto societário. 
(   ) Sua materialidade é visível pela produção do conhecimento no interior do Serviço Social, bem 

como nas instâncias político-organizativas da profissão e na sua dimensão política-jurídica.     
(   ) O tema do projeto ético-político é irrelevante para a profissão Serviço Social e por isso a 

produção bibliográfica do Serviço Social não se ocupou com o mesmo neste último decênio.   
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – V – F 
B. (   ) F – F – V – V  
C. (   ) F – V – V – F  
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – F – F – F 
 
 
17) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo. 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social, além de conter os/as ____________ 
profissionais, rege as ____________ profissionais com os ____________, as instituições 
empregadoras, outros profissionais, com as entidades da categoria e ONGs, bem como com a 
Justiça.  

  

A. (   ) usuários – premissas – intelectuais  
B. (   ) zelos – atitudes – estados  
C. (   ) princípios – relações – políticos  
D. (   ) atitudes – competências – clientes 
E. (   ) princípios – relações – usuários 
 
 
18) Com relação ao projeto ético-político do Serviço Social, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) este projeto expressa a autoimagem da profissão, seus valores legitimadores, sua função 
social, seus objetivos, seus conhecimentos teóricos, bem como seus saberes interventivos, 
normas e práticas.  

B. (   ) o seu marco legal é a Constituição Federal de 1988, o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social e o Estatuto do Servidor Público Federal.  

C. (   ) ele é impraticável e irrealista, pois as contradições inerentes à sociedade capitalista não 
possibilitam a sua execução por parte dos profissionais de Serviço Social.  

D. (   ) o conjunto de conhecimentos teóricos nos quais está ancorado é a totalidade da produção 
acadêmico-científica histórica do Serviço Social.  

E. (   ) este projeto é a expressão dos retrocessos profissionais acumulados nos últimos anos, 
devido ao neoconservadorismo acadêmico e ao neoliberalismo político em curso na 
sociedade.   
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19) Considerando o Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, indique se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(   ) O assistente social, embora regulamentado como profissional liberal, não tem exercido suas 
atividades independentemente, exercendo-as em organizações institucionais vinculadas ao 
Estado, sendo este seu maior empregador. 

(   ) A institucionalização do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho está vinculada 
ao crescimento das instituições prestadoras de serviços sociais e assistenciais, geridas ou 
subsidiadas pelo Estado, garantindo a expansão para os trabalhadores especializados, dentre 
eles os assistentes sociais. 

(   ) Os/as assistentes sociais atuam nas expressões mais decisivas da questão social, tais como 
se manifestam na vida das classes subalternas. 

(   ) A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista, na perspectiva da teoria social 
crítica, é a reprodução desta sociedade em seu movimento e suas contradições, ou seja, 
compreende a reprodução de um modo de vida e de trabalho da vida social em suas 
manifestações cotidianas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) V – V – V – F  
B. (   ) V – V – V – V  
C. (   ) V – V – F – F  
D. (   ) F – F – V – V  
E. (   ) F – F – F – F  
 
20) Em relação ao Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, assinale com (V) as 

frases verdadeiras e (F) as frases falsas. 
 

(   ) O Serviço Social participa das estruturas de exploração e dominação e concomitantemente, 
pela sua atividade, responde às necessidades reais de sobrevivência das classes 
trabalhadoras.  

(   ) O Serviço Social, apesar de exercer suas atividades em instituições, mormente públicas, 
dispõe de total autonomia sobre o seu processo de trabalho, engendrando nestas práticas, 
sobretudo, ações transformadoras da realidade social. 

(   ) A presença de forças sociais antagônicas possibilita ao conjunto da profissão constituir 
estratégias profissionais e políticas que fortalecem os interesses das classes subalternas, 
sendo estas sujeitos prioritários das ações profissionais.   

(   ) Nos últimos três decênios, apesar das tentativas de ruptura teórica e política com o 
pensamento conservador no interior da profissão, permanece a interpretação do Serviço 
Social se constituir numa profissionalização da caridade e filantropia. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) F – V – V – F   
B. (   ) V – F – F – V  
C. (   ) V – V – F – F  
D. (   ) V – F – V – F  
E. (   ) F – V – V – V  
 
21) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas. 
 

A Lei n. 8662/1993 que regulamenta a Profissão de Serviço Social, legisla sobre as 
_______________ e as __________________ do Assistente Social, nos seus artigos 4º e 5º, 
respectivamente. Além disso, institui o _______________________.  

 
A. (   ) relações – premissas – SUS  
B. (   ) relações – atitudes – ECA  
C. (   ) competências – impropriedades – CFESS/CRESS  
D. (   ) competências – atribuições privativas – CFESS/CRESS  
E. (   ) competências – pesquisas – código de ética 
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22) Relacione as duas colunas, colocando na Coluna 2 a frase que lhe corresponde na Coluna 1. 
 
 

Coluna 1 Coluna 2 
I. Escolaridade necessária para o exercício 

profissional do Serviço Social 
II. Competência exercida pelo profissional de 

Serviço Social 
III. Exigência legal para o exercício da profissão 

instituída pela Lei de Regulamentação de 
Profissão (Lei n. 8662/1993)  

IV. Documento expedido pelo CRESS, que serve 
como Carteira de Identidade Pessoal 

(   ) Elaborar, coordenar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos no âmbito 
de atuação do Serviço Social, com a 
participação da sociedade civil 

(   ) Registro no CRESS 
(   ) Curso de graduação completo em 

Serviço Social, devidamente reconhe-
cido pelo MEC 

(   ) Carteira de Identificação Profissional 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica CORRETA, de cima para baixo. 
  

 

A. (   ) I – II – III – IV  
B. (   ) II – III – I – IV  
C. (   ) IV – III – II – I  
D. (   ) II – III – IV – I  
E. (   ) III – II – I – IV  
 
 
23) Assinale a alternativa CORRETA. 

O contexto de desmonte de direitos localiza-se num cenário em que se dissemina uma versão 
comunitarista de conceber a sociedade civil, o qual despolitiza os conflitos sociais em nome 
de um bem comum. Com base nesta análise, ao discutir o trabalho do assistente social na 
esfera estatal, Raichelis (2009) elenca a preocupação com o esvaziamento do espaço público 
contemporâneo e o crescimento de demandas sociais não atendidas, resultando na 
fragmentação da sociedade civil que não consegue articular-se em torno de um projeto 
coletivo. Segundo a autora, esta dinâmica societária vem implicando o desmonte das 
instituições de representações coletivas, a redução do alcance e da qualidade das políticas 
sociais, a redução dos espaços de negociação, rebatendo na conformação da esfera pública e 
na defesa de direitos. Diante desse quadro, segundo a autora, os desafios que se apresentam 
no cotidiano do trabalho dos (as) assistentes sociais na esfera estatal são: 
 

 

A. (   ) Interlocução pública do Serviço Social; exigências de profundas mudanças no perfil do 
assistente social; caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho profissional no campo 
das políticas sociais públicas; recuperação do trabalho de base junto à população. 

B. (   ) Interlocução pública do Serviço Social; exigências de profundas mudanças no perfil do       
assistente social; desenvolvimento do caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho 
profissional no campo das políticas sociais públicas; recuperação do trabalho de base junto 
aos partidos políticos.  

C. (   ) Interlocução pública do Serviço Social; exigências de profundas mudanças no perfil do  
assistente social crítico; desenvolvimento de ações de benevolência na esfera estatal; 
desenvolvimento do caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho profissional no campo 
das políticas sociais públicas; recuperação do trabalho de base junto à população. 

D. (   ) Interlocução pública do Serviço Social; exigências de profundas mudanças no perfil do 
assistente social; desenvolvimento do caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho 
profissional no campo das políticas sociais privadas; recuperação do trabalho de base 
junto à população. 

E. (   ) Interlocução pública do Serviço Social; exigências de manutenção do perfil do assistente  
social, ignorando o movimento contraditório da sociedade; caráter interdisciplinar e 
intersetorial do trabalho profissional no campo das políticas sociais públicas; recuperação 
do trabalho de base junto à população. 
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24) Leia o texto: 
“O assistente social, ao atuar na intermediação entre as demandas da população usuária e o 
acesso aos serviços sociais, coloca-se na linha de intersecção das esferas pública e privada, 
como um dos agentes pelo qual o Estado intervém no espaço doméstico dos conflitos, 
presentes no cotidiano das relações sociais.” (IAMAMOTO, Marilda Villela. Os espaços sócio-
ocupacionais do assistente social. In: Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009, p. 357) 
Considerando o exposto acima e a discussão realizada pela autora sobre os espaços sócio-
ocupacionais do assistente social, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Com base na análise do texto, tem-se uma dupla possibilidade. De um lado, a atuação do (da) 
assistente social pode representar a invasão da privacidade reforçando atitudes autoritárias e 
burocráticas. De outro lado, ao desvelar a vida dos indivíduos de forma crítica, a atuação 
profissional pode abrir possibilidades para o acesso das famílias a recursos e serviços, assim 
como acumular informações sobre as expressões contemporâneas da questão social através 
do estudo social. 

II. Em relação ao trabalho concreto realizado na esfera do Estado, cabe destacar a socialização 
de informações como uma das ações profissionais exercidas pelo assistente social. Esta ação 
transcende o mero repasse de informações; é uma informação transmitida na ótica do direito 
social, em que são reconhecidas as demandas legítimas dos sujeitos, levando em 
consideração a realidade macrossocial.  

III. O processo de publicização é um movimento que impregna todo o tecido social, que depende 
da correlação de forças políticas e permite tornar visíveis os conflitos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
B. (   ) Somente a afirmativa II está correta. 
C. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D. (   ) Todas as afirmativas estão incorretas.  
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
25) Sobre a Lei n. 8.662/1993, que regulamenta a profissão de Serviço Social, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A. (   ) revogou a lei anterior, datada de 1957, tem validade nacional e trouxe avanços 
significativos para a profissão ao estabelecer as competências e as atribuições privativas 
do profissional de Serviço Social. 

B. (   ) consistiu num retrocesso ao impossibilitar os avanços dos espaços profissionais, pois 
delimita de forma restritiva a atuação do profissional assistente social.  

C. (   ) aumentou os conflitos e a competição entre as profissões da área da saúde nos espaços 
institucionais públicos.  

D. (   ) instituiu as assembleias realizadas pelos docentes nas universidades públicas como os 
fóruns máximos de deliberação das questões da categoria.  

E. (   ) restringiu as possibilidades de avanços teórico-metodológicos e acadêmico-científicos do 
Serviço Social. 
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26) Identifique se as afirmativas abaixo, em relação à formação profissional, são verdadeiras (V) 
ou falsas (F). 
Nas Diretrizes Gerais para os Cursos de Serviço Social definidas pela ABEPSS  (Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), em 1996, o pressuposto central “é a 
permanente construção de conteúdos (teórico-ético-político-culturais) para a intervenção 
profissional nos processos sociais que estejam organizados de forma dinâmica, flexível, 
assegurando elevados padrões de qualidade na formação do assistente social.” A partir desta 
perspectiva, o projeto de formação profissional remete a um conjunto de conhecimentos 
indissociáveis (assumidos posteriormente pelas diretrizes do MEC), organizados em 
NÚCLEOS DE FUNDAMENTOS constitutivos da Formação Profissional, quais sejam: 
 

(   ) fundamentos sócio-históricos das ciências sociais. 
(   ) fundamentos teórico-metodológicos da vida social. 
(   ) fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira. 
(   ) fundamentos do trabalho profissional. 
(   ) fundamentos ético-políticos da categoria profissional. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – V – V – V – V 
B. (   ) F – V – V – V – F  
C. (   ) F – F – F – F – V 
D. (   ) F – F – V – V – F 
E. (   ) V – V – F – V – F 
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27) A partir de 2007 foi instituído no âmbito da administração pública federal a necessidade de 
construção da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público 
Federal – PASS, pautada em um sistema de informação em saúde, em uma base legal 
constituída, em uma rede de unidades e serviços. Este movimento culminou na criação do 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, regulamentado pelo Decreto 
n. 6.833, de 29 de abril de 2009.  
Sobre os desafios postos ao profissional de Serviço Social frente às demandas e exigências 
trazidas pelo SIASS analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Em relação a sua organização, o SIASS resulta da implantação de unidades formalizadas por 
Acordos Técnicos de Cooperação entre os órgãos partícipes, os quais requerem a 
contrapartida de todos. Entende-se que as demandas colocadas aos profissionais de Serviço 
Social serão ampliadas, tendo em vista que o SIASS traz ações na direção de atender 
servidores de todos os órgãos, o que requer do(a) assistente social conhecimento da realidade 
de cada instituição que compõe as unidades SIASS e suas particularidades a fim de propor 
ações pautadas na realidade de cada órgão.  

II. O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à 
saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores, de 
acordo com uma política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público 
federal. Com base nos objetivos trazidos pelo SIASS é possível afirmar que cabe ao 
assistente social trabalhar na implementação de projetos de promoção à saúde na ótica dos 
direitos do cidadão. 

III. O SIASS traz a imprescindível necessidade de trabalho em equipe multiprofissional a fim de 
se valorizar a participação de várias áreas na construção da política de atenção à saúde do 
servidor numa concepção ampliada, garantindo as competências de cada área e os preceitos 
profissionais expressos pelo projeto ético-político do Serviço Social.  

IV. O SIASS traz para o assistente social o desafio de entender a dinâmica que o compõe, para o 
deciframento dos aspectos que envolvem este Subsistema, buscando do profissional a análise 
crítica para entender os dilemas e limites colocados na realidade e reconhecer as 
possibilidades de se avançar em propostas que contribuam para a implementação de ações 
que caminhem na direção da garantia de uma política de atenção à saúde do trabalhador 
pautada nos princípios do SUS e nos eixos de promoção e prevenção à saúde.  

V. A inserção do assistente social na equipe de saúde que compõe o SIASS requer que este 
profissional extrapole as ações que definem o assistente social, nos termos de Netto (2009), 
como executor terminal de políticas sociais, para contribuir também no planejamento e em 
comissões/grupos de trabalho que construam coletivamente propostas de ações referentes à 
saúde do trabalhador.  

VI. Ao analisar o SIASS, entende-se que este foi colocado de forma autoritária ao assistente 
social e, por isso, cabe ao profissional abandonar esta proposta de trabalho migrando para 
outra área de atuação, a fim de garantir um posicionamento crítico diante das demandas 
institucionais.  

 
Assinale a alternativa CORRETA 

 
A. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
C. (   ) Somente as afirmativas IV, V e VI estão corretas.  
D. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
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28) O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído pelo Decreto n. 7.234, de 
19 de julho de 2010, é um programa executado pelo  Ministério da Educação que tem como 
finalidade ampliar as condições de permanência na educação superior pública federal. 
Sobre o PNAES e sua relação com a atuação do assistente social no campo da educação, 
analise as afirmativas abaixo.  

 

I. O PNAES confere ao assistente social, na área da educação, uma atuação vinculada aos 
direitos de permanência no espaço educacional, trazendo ao profissional o desafio de manter 
uma postura crítica e comprometida com as demandas socioassistenciais apresentadas pelos 
estudantes, que devem ser trabalhadas na perspectiva dos direitos sociais.  

II. As ações de assistência estudantil devem ser desenvolvidas em áreas como: moradia 
estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, 
apoio pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência.  

III. As ações de assistência estudantil não fazem parte das políticas sociais e por isso sua 
implementação e execução não constituem competência do assistente social conforme a Lei 
de Regulamentação da Profissão – Lei n. 8.662/1993. 

IV. Com base na Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social e nas ações 
decorrentes do Programa Nacional de Assistência Estudantil entende-se que são 
competências do profissional de Serviço Social no PNAES: elaborar, implementar, executar e 
avaliar a referida política junto à administração pública; encaminhar providências e prestar 
orientação social aos estudantes que dela fazem parte; planejar, organizar e administrar os 
benefícios decorrentes da política, como alimentação e moradia estudantil; realizar estudos 
socioeconômicos com os estudantes para fins de benefícios e serviços sociais.  

V. A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS traz no parágrafo único artigo 2° que “[...] a 
assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos 
sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a 
universalização dos direitos sociais.” As ações decorrentes do PNAES não são compatíveis 
com o que aborda a LOAS quando esta se refere à necessidade da Assistência Social manter 
ações integradas com outras políticas, pois a política educacional faz parte do arcabouço de 
responsabilidades do Ministério da Educação e, por isso, não cabe ao profissional de Serviço 
Social atuar nesta área.   

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
29) Na atualidade constata-se o engajamento político dos assistentes sociais na conquista de 

espaço profissional na política educacional até então relegada a práticas baseadas numa 
concepção reducionista de educação. No avanço das discussões, tem-se uma concepção de 
educação pautada na compreensão da totalidade e na dinâmica histórica que requer entender 
o estudante num contexto mais amplo. No fortalecimento de discussões do Serviço Social na 
educação foi elaborado pelo GT de Educação do CFESS (Conselho Federal de Serviço 
Social) o documento “Subsídios para o Debate sobre o Serviço Social na Educação” que traz 
elementos importantes para se pensar na atuação do assistente social na política de 
educação. Com base no referido documento assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas abaixo: 
“As reflexões sobre a atuação do/a assistente social no campo educacional devem, portanto, 
articular o acúmulo ———— do Serviço Social em relação ao campo das ———— previstas 
na Lei de Regulamentação da Profissão com as particularidades da política educacional”. 

 

A. (   ) prático – políticas sociais e das competências privativas 
B. (   ) teórico-prático – políticas sociais; das competências e regulamentações privativas 
C. (   ) teórico – políticas sociais e das competências típicas 
D. (   ) prático – políticas sociais e das competências teórico-sindicais 
E. (   ) teórico-crítico – políticas sociais, das competências e atribuições privativas 
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30) Nas últimas décadas a área de saúde do trabalhador vem se apresentando como uma 
importante área de atuação do assistente social.  O aspecto social e histórico do trabalho 
ganha relevância nos determinantes das condições de saúde do trabalhador pautados na 
compreensão e deciframento da realidade atual marcada pelo desmonte de direitos sociais, 
flexibilização das relações trabalhistas e precarização das condições de trabalho. (CFESS, 
2010) 
Sobre este tema é CORRETO afirmar que esta área de atuação profissional (saúde do 
trabalhador) requer ações de: 

 
A. (   ) atendimento, prevenção e promoção da saúde; fiscalização da chefia para levantamento 

de dados de vigilância; defesa de condições dignas de trabalho. 
B. (   ) atendimento, prevenção e promoção da saúde; levantamento de dados de vigilância; 

defesa de recursos para a educação pública e privada. 
C. (   ) atendimento, prevenção e promoção da saúde; levantamento de dados de vigilância; 

defesa de condições dignas de trabalho. 
D. (   ) atendimento, prevenção e promoção da saúde; levantamento de dados focalizados; defesa 

de condições dignas de trabalho. 
E. (   ) atendimento, prevenção e promoção da saúde; levantamento de dados de vigilância e 

saúde do trabalhador nas questões referentes apenas à recuperação; defesa de condições 
dignas de trabalho. 

 
 
31) Sobre as questões que envolvem a relação Saúde X Trabalho, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (   ) a política no campo da saúde do trabalhador deve ser entendida como processo histórico 

que envolve questões relacionadas a Saúde X Trabalho, sendo expressão real de 
contradições das relações sociais de produção. Esta política está envolta pela dimensão 
técnica, assim como pela dimensão ético-política, ancorada nos princípios do SUS, as 
quais norteiam as ações e instrumentalizam os trabalhadores na efetivação de direitos 
relacionados a condições dignas de trabalho.  

B. (   ) o campo de atuação na área de saúde do trabalhador está voltado para os princípios do 
SUS, decorrentes do movimento de reforma sanitária, sendo um dos princípios a 
colaboração de classes na busca pela garantia de direitos. 

C. (   ) pensar na relação Saúde X Trabalho requer pensar no espaço sócio-ocupacional dentro de 
uma instituição para desvendar as relações harmônicas neste espaço a fim de propor 
ações críticas que harmonizem os ambientes de trabalho. 

D. (   ) nas últimas décadas têm se proliferado nos espaços sócio-ocupacionais, entre eles a área 
de saúde do trabalhador, terminologias de “empoderamento” dos indivíduos, de cunho 
ideológico, as quais reforçam práticas individualizantes e focalizadas. Estas posturas 
ligadas a mudanças no processo de reestruturação produtiva trazem para o Serviço Social 
o desafio de pensar a profissão a partir dos micropoderes, de abordagens individuais, de 
práticas isoladas e de uma teoria que exclui o campo contraditório da luta de classes. 
Estes desafios estão ligados diretamente ao fortalecimento do projeto ético-político 
profissional do Serviço Social.  

E. (   ) o trabalho que envolve ações na área de saúde do trabalhador é um campo exclusivo de 
atuação do Serviço Social e cabe ao assistente social garantir este campo de atuação.  
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32) Assinale a alternativa CORRETA: 
O conceito de saúde do trabalhador é carregado de historicidade e criticidade (OLIVAR, 
2010). Assim, pensar em saúde do trabalhador significa: 
 

A. (   ) desenvolver ações/projetos lúdicos que reforcem a harmonização dos ambientes de 
trabalho, favorecendo um clima agradável entre os profissionais.  

B. (   ) trazer à tona dois referenciais fundamentais: a análise do processo de trabalho, a partir da 
acepção “marxiana” e o trabalhador como ser social de intervenção nesse processo em 
torno da luta pelo direito à saúde e a condições de trabalho dignas. 

C. (   ) ter como referência dois nortes: o primeiro refere-se à concepção restrita de saúde e o 
segundo refere-se ao processo de Saúde X Doença. 

D. (   ) ter como referência ações vinculadas à gestão de pessoas, priorizando projetos na área da 
dependência química e na área da saúde mental. 

E. (   ) ter como norte práticas que envolvam o protagonismo dos trabalhadores, reforçando o 
campo das políticas sociais junto aos gestores institucionais, na busca pela garantia de 
qualidade de vida no trabalho, com ações na área de vigilância e promoção à saúde que 
tragam o controle sobre os trabalhadores. 

 
33) Leia o texto abaixo. 

As autoras Nogueira e Mioto (2006) entendem que a concepção abrangente de saúde 
assumida na Constituição de 1988, através da determinação da implantação do SUS, foi um 
importante passo para uma mudança significativa no modelo assistencial e na tradução das 
necessidades de saúde da população brasileira. Ainda, as autoras analisam que, mesmo que 
inicialmente em termos discursivos, a supressão da existência de um modelo centrado na 
doença possibilitou a construção de um modelo de atenção integral à saúde, sendo este 
modelo pautado em princípios doutrinários jurídico-legais asseguradores de práticas de saúde 
que respondam, não às relações de mercado, mas aos direitos humanos. 
A partir do acima exposto e frente aos desafios colocados ao assistente social na política de 
saúde, tendo por base o projeto alternativo de saúde construído nas últimas décadas, 
intrinsecamente ligado à proposta do movimento de reforma sanitária, assinale a concepção 
CORRETA de saúde adotada. 
 

A. (   ) Modelo de Atenção à Saúde. 
B. (   ) Princípio da integralidade. 
C. (   ) Concepção de recuperação da saúde. 
D. (   ) Concepção ampliada de saúde. 
E. (   ) Paradigma mecanicista de saúde. 
 
34) As discussões sobre parâmetros para atuação dos assistentes sociais na política de saúde 

avançaram nos últimos anos culminando no documento elaborado pelo grupo de trabalho 
“Serviço Social na Saúde”, publicado pelo Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, fruto 
de construção coletiva, trazendo elementos importantes para se pensar na atuação 
profissional nesta área. Com base no referido documento, é CORRETO afirmar que os quatro 
grandes eixos de atuação do assistente social na saúde, entendidos de forma articulada 
dentro de uma concepção de totalidade, são: 

 

A. (   ) atendimento direto aos usuários; controle dos indivíduos sociais; planejamento e gestão; 
assessoria, qualificação e formação profissional. 

B. (   ) atendimento direto aos usuários; institucionalização das demandas; gestão da 
administração pública; assessoria profissional. 

C. (   ) atendimento direto aos usuários; controle social; planejamento e gestão da máquina 
pública; qualificação e formação profissional. 

D. (   ) atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação,   
planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional. 

E. (   ) atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; estudo de 
caso; formação profissional. 
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35) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo. 
Na concepção de Marta Buriolla (2008), a Supervisão Profissional pressupõe que supervisor e 
supervisionado sejam ____________ do processo de ensino-aprendizagem e da produção de 
um __________________. 

 

A. (   ) resultado – conhecimento 
B. (   ) formadores – patrimônio 
C. (   ) sujeitos ativos – saber profissional 
D. (   ) articuladores – contexto concreto 
E. (   ) executores – cotidiano 
 
 
36) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo. 

Marilda Iamamoto (2007) destaca a existência de uma tensão com a qual o assistente social 
se depara no exercício profissional. Por um lado o seu projeto profissional o afirma como um 
ser prático-social dotado de _____________ e ___________, capaz de realizar projeções e 
buscar implementá-las na vida social. Por outro lado, ele enfrenta a condição de 
____________, cujas ações são submetidas ao poder dos ___________ e determinadas por 
condições externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados a subordinar-
se, ainda que coletivamente possam rebelar-se. 

 

A. (   ) causalidade – pressupostos – sujeito – capitalistas 
B. (   ) esforço – dilemas – intelectual – ditames do trabalho 
C. (   ) conhecimento – autonomia – intelectual – projetos institucionais 
D. (   ) profissionalização – princípios éticos – mercantilização – polos mercantis 
E. (   ) liberdade – teleologia – trabalhador assalariado – empregadores 
 
 
37) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à afirmação de 

Yolanda Guerra (2008) quanto aos instrumentos em Serviço Social. 
 

(   ) São considerados elementos potencializadores da ação. 
(   ) São elementos necessários à atuação técnica, por meio dos quais os assistentes sociais   

podem efetivamente objetivar suas finalidades. 
(   ) São elementos dinâmicos, devendo ser criados em consonância com as finalidades da ação 

profissional. 
(   ) São constitutivos do modo de ser da profissão. 
(   ) O conhecimento da técnica, em si, garante a competência profissional. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – V – V – F 
B. (   ) V – V – F – V – F 
C. (   ) F – F – F – F – V 
D. (   ) F – V – V – V – V 
E. (   ) V – F – V – F – F 
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38) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à afirmação de 
Carmelita Yazbek (2009) quanto à intervenção profissional do assistente social. 

 

(   ) À medida que novas situações colocam para a profissão novas exigências, o Serviço Social é 
obrigado a atualizar-se. 

(   ) O Serviço Social precisa, sempre que necessário, redefinir estratégias e procedimentos. 

(   ) O Serviço Social precisa adequar-se a novas demandas e requisições do mercado de 
trabalho. 

(   ) Ao atualizar-se, o Serviço Social necessita desprezar algumas características de sua 
intervenção historicamente persistentes. 

(   ) Na atualidade, coexistem no Serviço Social brasileiro práticas renovadas ao lado de velhas 
práticas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – V – F – V – F 

B. (   ) V – F – V – V – V 

C. (   ) V – V – V – F – V 

D. (   ) F – V – F – F – V 

E. (   ) V – F – V – F – F 

 

 

39) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas. 

Berenice Couto (2009) destaca que o assistente social, atento às demandas contemporâneas, 
compreende o arsenal técnico-operativo como expressão de sua ____________, 
materializando o seu uso com o propósito de garantir a execução do seu trabalho na direção 
da construção de(a) ____________, pressupostos básicos do ____________ do Serviço 
Social. 

 

A. (   ) formação profissional – redes sociais e registros – projeto profissional 

B. (   ) inserção profissional –  referencial político e ideológico – projeto ético-político 

C. (   ) autonomia – categoria profissional e lutas – projeto profissional 

D. (   ) legitimidade profissional – lutas e propostas – projeto ético-político 

E. (   ) opção teórica – relações democráticas e emancipadoras – projeto ético-político 

 
  



UFSC 2012 – ASSISTENTE SOCIAL Página 19 
 

� 

40) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, tendo em vista a concepção 
de Maria Ozanira Silva (2001) quanto à implementação de programas sociais. 

 

(   ) É entendida como a fase de execução de serviços para o cumprimento de objetivos e metas 
pré-estabelecidas. 

(   ) Tem em vista obter os resultados pretendidos. 
(   ) As decisões são relevantes quando sempre se mantêm o curso e as estratégias inicialmente 

estabelecidas. 
(   ) As decisões são relevantes quando condicionam o próprio desenvolvimento do programa. 
(   ) As decisões e os deliberantes são o foco central da implementação por expressarem conflitos 

e disputas por alternativas, ocorrendo momentos de afastamento ou aproximação em direção 
às metas, meios e estratégias estabelecidas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – F – V – V 
B. (   ) V – F – V – F – F 
C. (   ) F – V – V – V – V 
D. (   ) V – F – V – V – F 
E. (   ) F – V – F – F – V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
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