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 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL.  
01_ A respeito do debate contemporâneo da reconceituação do serviço social, julgue os itens subseqüentes.  
a) A luta pela ampliação das bases sociais de legitimação do serviço social passa pela incorporação do público-
alvo das ações profissionais, dos diferentes segmentos dos trabalhadores, para além do Estado e do patronato.  
b) A perspectiva crítica de combinar simultaneamente a análise histórica do serviço social na sociedade brasileira 
e a análise dos fundamentos teórico-metodológicos de sua trajetória intelectual caracteriza-se não só pelo 
enfrentamento dos dilemas e impasses teórico-práticos do tradicionalismo no interior do serviço social, mas 
também pelo enfrentamento, junto com a sociedade, das questões relacionadas à democracia, à cidadania e 
aos direitos sociais.  
c) A renovação do serviço social nas últimas décadas, tanto no âmbito da sua interpretação teórico-
metodológica e política quanto na sua dimensão ética, adequou a profissão às exigências de seu tempo, 
eliminando as tendências regressivas no interior da profissão.  
d) O redimensionamento do serviço social frente ao mercado de trabalho é marcado pela principal conquista da 
reconceituação: a recusa do profissional de serviço social de colocar-se como agente técnico puramente 
executivo, reivindicando atividades de planejamento, valorizando o estatuto intelectual do assistente social, 
rechaçando a subalternidade técnica existente na divisão de trabalho entre aqueles que pensam, os cientistas 
sociais, e aqueles que executam, os assistentes sociais. 
 
02_Na década de 1970, a relação entre a Ética e a Política no Serviço Social se colocou como problema, sendo 
assumidas como dimensões objetivas da profissão. Assinale a alternativa correta quanto ao marco político de 
oposição ao tradicionalismo profissional.  
A) Movimento de Reconceituação.  
B) Projeto Ético Político do Serviço Social.  
C) Processos de reformulação dos Códigos de Ética de 1986 e 1993.  
D) III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS em 1979.  
E) Reconhecimento pelas instituições de fomento à pesquisa como área legítima de produção do conhecimento. 
 

 AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE E O SS NO BRASIL.  
03_Ao final do século XX e início do século XXI firmou-se nos meios profissionais e acadêmicos do Serviço 
Social brasileiro, o consenso segundo o qual a questão social constitui-se como objeto nas concepções teórico-
práticas do Serviço Social. Neste sentido, assinale a alternativa correta quanto a perspectiva de análise de 
Alejandra Pastorine (2010).  
A) Tece críticas à exaltação do novo em oposição ao antigo quando se trata da questão social, entende que a 
questão social tem o mesmo fundamento da exploração própria da sociedade capitalista, explicita de 
sobremaneira os pobres e excluídos, os inúteis para o mundo.  
B) Afirma que as manifestações da questão social na atualidade são decorrência natural, porém reversível 
podendo ser evitada pela via do desenvolvimento tecnológico, mas são expressões da crise que enfrenta o 
sistema capitalista internacional, portanto tem elementos novos.  
C) Parte da premissa que ao analisar a questão social na atualidade não ajuda opô-la a uma suposta antiga 
questão social, concorda que existem novos elementos, novas expressões imediatas, novas formas de se 
manifestar, porém continua a manter os traços essenciais e constitutivos da sua origem.  
D) Defende que a partir das mudanças ocorridas no mundo capitalista atual, configuram-se novas expressões e 
formas da questão social, que se manifesta pelo agravamento do problema do emprego, com o desemprego e 
a precarização do trabalho, alimentando sem limites a vulnerabilidade social contribuindo com a ampliação do 
processo de desfiliação.  
E) Parte do pressuposto que se faz necessário pensar a questão social na sua totalidade e como parte da própria 
dinâmica da sociedade e, por tanto, afirma que a questão social assume diferentes expressões nos diferentes 
estágios do capitalismo e hoje com o neoliberalismo tem-se uma nova questão social. 
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 AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO NO CAPITALISMO ATUAL E AS DEMANDAS 
PARA O SERVIÇO SOCIAL.  

04_Assinale a alternativa sobre as consequências do movimento de precarização e de mudanças no mercado 
de trabalho dos profissionais de serviço social brasileiros na conjuntura dos anos de 1990.  
A) Negação dos valores da competitividade e do individualismo.  
B) Emergência de novos espaços de trabalho como o Terceiro Setor, com todas as garantias trabalhistas e 
qualificada remuneração.  
C) Processo de terceirização contratos parciais, temporários, a redução de postos de trabalho com garantias dos 
direitos trabalhistas.  
D) Exigência de novos conhecimentos técnico-operativos, ao lado do declínio da ética do trabalho e falta de 
competência para respostar as demandas sócio-históricas do século XXI.  
E) Confronto com a denominada "crise" dos modelos analíticos, explicativos nas ciências sociais, começam as 
interferências, sem conflitos, do denominado pensamento pós-moderno. 
 

 ESTADO, SOCIEDADE, POLÍTICAS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL.  
05_Assinale a alternativa correta quanto às políticas de mínimos sociais e à intervenção dos assistentes sociais 
na perspectiva de Faleiros (2014).  
(A) Asseguram uma subsistência biológica, uma forma de reduzir o ser humano à devastação. O trabalho do 
assistente social e de outros profissionais que intermediam o acesso a benefícios parece, então, de “enxugar 
gelo”, ou seja, não reduz a desigualdade, embora possa contribuir para a diminuição da pobreza, a coesão 
dominante ou a legitimação do poder.  
(B) Possibilitam pelo seu caráter contraditório atributo do assistente social realizar ou desenvolver condições de 
aprendizagem da luta de classes, em sua prática, na forma de consciência dessa estrutura de dominação e de 
acumulação.  
(C) Abrem a possibilidade de humanizar a vida do trabalhador, cabendo-lhe humanizar a vida e desenvolver 
experiências (políticas, artísticas, entre outras) que possibilitem a apreensão do real para além do singular e a 
percepção da luta de classes, para tornar as práticas sociais emancipatórias.  
(D) Empoderam a construção de um projeto de sociedade como um processo multidimensional, que envolve 
relações políticas e organizativas e a relação de identificação entre intelectual, profissional, em geral com maior 
poder de conhecimento com o público demandante pobre. 
 

 POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL.  
06_Na sociabilidade do capital, o modo de conceber a pobreza e as políticas sociais está relacionado com 
diferentes perspectivas teóricas e de projetos de sociedade. Uma das concepções contemporâneas considera 
a pobreza em seu caráter multidimensional, que tem como um de seus determinantes a privação de 
capacidades. Nessa concepção, alguns dos instrumentos de enfrentamento a pobreza recomendados são:  
A) microcrédito e pleno emprego.  
B) aumento do gasto público e pleno emprego.  
C) microcrédito e empoderamento. 
D) políticas de acesso universal e empoderamento. 
 

 A SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TENDÊNCIAS ATUAIS.  
07_Os estudos de Ana Elizabete Mota (2009), sobre as tendências da Seguridade Social e suas implicações na 
Assistência Social, a partir de 1990, direcionam para uma redefinição de posicionamentos das políticas de 
seguridade no país. Sobre esta nova engenharia que se consolida nos anos 2000, é falso considerar-se que  
A) A Assistência Social se amplia na condição de política não-contributiva, enquanto ocorre o avanço na 
mercantilização e privatização das políticas de Saúde e Previdência, restringindo o acesso e os benefícios que 
lhe são próprios.  
B) a Assistência Social deixa de se constituir, enquanto política de proteção social, para se constituir enquanto 
mito social, na medida que suas ações, eivadas de caráter político e ideológico, deslocam o direto ao trabalho 
para o direito à assistência exclusivamente.  
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C) a expansão da Assistência Social recoloca duas questões: o retrocesso no campo dos direitos já consolidados 
na esfera da saúde e da previdência e a relação entre trabalho e Assistência Social em tempos de desemprego 
e precarização do trabalho.  
D) a expansão da Assistência Social, em detrimento às outras políticas de Seguridade, garantiu a expansão dos 
programas de transferência de renda de ―combate‖ à pobreza.  
E) a Assistência Social assume a condição de uma política estruturadora e não como mediadora de acesso a 
outras políticas e a outros direitos. 
 

 FAMÍLIA EM SEUS DIVERSOS CONTEXTOS SOCIAIS.  
08_Acerca das concepções de família e de suas relações com o Estado, julgue os itens subsequentes. 
___O trabalho com as famílias deve fundamentar-se no conceito de núcleo familiar, o qual vem sendo 
fortalecido nas recentes mudanças relacionadas às diferentes maneiras de exercer as funções de sobrevivência 
e de desenvolvimento dos membros da família 
___As políticas familistas baseiam-se na ideia de que a principal responsável pelo bem-estar e pela provisão das 
necessidades humanas é a família, o que significa que a satisfação das necessidades das famílias está atrelada à 
participação de seus membros na esfera mercantil. 
___A família representa um espaço de socialização de seus membros e permite a formação de identidades e 
histórias de vida, independentemente do lugar que ocupa no mercado de trabalho. 
 

 ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS ÉTICOS, PROJETO ÉTICO-
POLÍTICO, CÓDIGOS DE ÉTICA PROFISSIONAL, LEI DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO E 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DO SERVIÇO SOCIAL (CFESS).  

09_Em virtude das contradições de que o assistente social está imbuído em seu fazer profissional, faz-se 
necessário que o assistente social esteja sempre atualizado e seja conhecedor dos mais variados instrumentos 
técnicos normativos que determinam os limites do fazer profissional na luta pela efetivação dos direitos 
sociais. Seguem abaixo, para análise, algumas considerações sobre resoluções a respeito do trabalho do 
assistente social. 
I. Pela resolução 493/06 do CFESS, o material técnico produzido pelo assistente social não pode ser guardado 
em outro espaço físico que não seja a sala em que ele trabalha;  
II. Tomando por base o art. 5 da Res. 489/06 do CFESS, afirma-se ser dever do assistente social denunciar, ao 
Conselho Regional de Serviço Social de sua área de atuação, as pessoas jurídicas privadas ou públicas, as pessoas 
físicas, sejam assistentes sociais ou não que apresentem conduta relativa a preconceito e discriminação por 
orientação sexual entre pessoas do mesmo sexo;  
III. A Res. 533/08 do CFESS trata da regulamentação dos procedimentos para efeito de lacração do material 
técnico e do material técnico sigiloso; 
IV. É dever do assistente social, em caso de demissão ou exoneração, repassar todo material técnico sigiloso ou 
não ao assistente social que vier a substituí-lo (Parágrafo único do art. 4 da Res. 556/09). É correto dizer-se que  
A) todas estão corretas.   B) todas estão falsas.   C) apenas II e III são verdadeiras.  
D) apenas IV é verdadeira.   E) apenas I e III são falsas. 
 

 SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS NA ATUAL CONJUNTURA BRASILEIRA.  
10_Refletindo sobre a relação direitos sociais, projeto ético-político do Serviço Social e competências 
profissionais do Serviço Social à luz do pensamento de Iamamoto (2009), é falso afirmar-se que  
A) as competências e as atribuições do assistente social não podem estar alheias ao processo histórico de 
implementação dos direitos sociais e devem ser geridas pelo projeto ético-político da profissão.  
B) o lugar por direitos, na atual sociedade, está na intensa organização das classes sociais, principalmente das 
classes trabalhistas, buscando construir um projeto político coletivo.  
C) de acordo com a autora, as incidências do trabalho profissional não dependem apenas da atuação isolada do 
assistente social, mas de um conjunto de relações e condições sociais por meio das quais ele se realiza.  
D) os desafios profissionais, na luta pela efetivação dos direitos, requer um esforço em integrar o ―dever ser‖ 
com a objetivação do projeto ético-político, sem o risco de deslizar numa proposta idealizadora, abstraída da 
realidade histórica.  
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E) a negação de direitos e a ausência de políticas sociais, reflexos da reprodução social do trabalho, não têm 
uma relação direta com os processos constituídos historicamente, conforme estabelece Potyara Pereira. 
 

 SERVIÇO SOCIAL E INTERDISCIPLINARIDADE. 
11_A Interdisciplinaridade se faz presente, tanto no processo de formação e produção do conhecimento do 
assistente social, como na sua prática interventiva (JOAQUIM SEVERINO, 2010). Nesse sentido, a perspectiva 
interdisciplinar refere-se  
A) à concepção fragmentária da ciência vinculada ao processo de divisão técnica do trabalho humano sob bases 
tayloristas.  
B) à uma metodologia única pautada no Positivismo enquanto base epistemológica do desenvolvimento 
científico e técnico.  
C) à diluição das fronteiras entre as várias áreas e ciências relativas ao homem, garantindo a constituição de 
uma superciência para o conhecimento do real intrinsecamente homogêneo e indiferenciado.  
D) ao pressuposto epistemológico de acordo com o qual a verdade completa não ocorre numa ciência isolada, 
mas ela somente se constitui num processo de concorrência solidária de várias disciplinas.  
E) ao estabelecimento de mecanismos e estratégias, no plano prático-operacional, de efetivação do dialogo 
solidário no trabalho científico – tanto na prática da pesquisa, como naquela do ensino e da prestação de 
serviços – sob bases de uma estrutura curricular com justaposição de disciplinas, desconsiderando o processo 
vivificador da discussão. 
 

 INSTRUMENTALIDADE E MEDIAÇÃO NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL.  
12_Assinale a alternativa correta sobre a Mediação como categoria fundamental para o Trabalho do 
Assistente Social.  
A) A mediação tem poder de dinamismo e articulação como soma das partes, constituída de complexos menores 
de fatos isolados.  
B) A forma metodológica mais fecunda no plano do pensamento dialético, pois o objeto de intervenção 
profissional visto exclusivamente do ângulo da singularidade ultrapassa as demandas institucionais.  
C) Categoria objetiva, ontológica que tem de estar presente em qualquer realidade independente do sujeito, 
possui duas dimensões: ontológica (que pertence ao real) e reflexiva (que é elaborada pela razão).  
D) Guarda relação com a questão de natureza teórica e prática presente no cotidiano profissional, no contexto 
institucional, significa ação de atuar como mediador de conflitos de natureza política, jurídica e familiar.  
E) Como conhecimento e ação, articula as representações ideais e observações empíricas (movimento 
intelectivo/ontológico), com o sujeito interveniente operando primeiro na realidade e depois na razão, 
permitindo a (re) construção do objeto de intervenção profissional. 
 
13_A dimensão técnico-operativa é a forma de aparecer da profissão, pela qual é reconhecida (GUERRA: 
2012). Sobre a instrumentalidade é correto afirmar:  
A) Procedimentos formais abstratos cujo propósito é desvendar o cotidiano como horizonte da intervenção 
profissional em que se aplica a teoria.  
B) Capacidade que a profissão cria a partir da lógica pragmática e produtivista que conformam valores que 
referenciam a análise e intervenções no cotidiano da vida dos usuários.  
C) Refere-se à racionalidade instrumental de adequação dos meios aos fins da prática profissional, mediante a 
utilização de instrumentais que atribuem ao profissional legitimidade no campo institucional.  
D) Capacidade que a profissão adquire, ao longo de sua trajetória sócio-histórica, de alcançar os objetivos 
propostos, de se materializar em resultados, donde advém o seu reconhecimento social, se refere à adequação 
meios e fins.  
E) Conjunto de ações instrumentais que visa alcançar fins imediatos, como realizações de visitas domiciliares, 
preenchimentos de cadastros, realização de entrevistas e de ações profissionais coletivas que reproduzem ou 
combatem a racionalidade própria do capitalismo. 
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 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS.  
14_De acordo com Baptista (2000), a planificação é a sistematização das atividades e dos procedimentos 
necessários para o alcance dos resultados previstos a ser realizada após a tomada de um conjunto de decisões, 
definidas a partir de uma realidade determinada. Essas decisões são explicitadas, sistematizadas, 
interpretadas e detalhadas em nível de planos, programas e projetos. Relacione os níveis de decisão à 
consideração correta.  
1. Plano 2. Projeto 3. Programa  
(   ) Garante a projeção de um maior detalhamento dos coeficientes e das informações com relação aos 
diferentes níveis, modalidades e especificações de alcance setorial ou regional. Contempla os objetivos em 
consonância com as políticas, diretrizes e objetivos da organização.  
(   ) Delineia as decisões de natureza geral do sistema, caracterizando suas grandes linhas políticas, suas 
estratégias e suas diretrizes, precisando também as responsabilidades, bem como os objetivos e metas, visando 
melhorar o uso de recursos. É utilizado para estudos setoriais ou regionais.   
(   ) Caracteriza-se pela operacionalização de um conjunto de ações com determinado período de tempo e de 
acordo com um determinado limite de recursos, visando ao alcance de resultados.  
Preenche corretamente as lacunas a sequência da opção  
A) 3 – 1 – 2.    B) 2 – 3 – 1.    C) 2 – 1 – 3.  
D) 1 – 2 – 3.    E) 3 – 2 – 1 
 
Pesquisa em Serviço Social.  
15_Julgue os itens a seguir, relativos aos elementos conceituais e teórico-metodológicos da pesquisa 
qualitativa.  
I O reconhecimento da singularidade do sujeito, da peculiaridade da experiência do sujeito e da importância de 
conhecer o modo de vida do sujeito são pressupostos que dão fundamento à pesquisa qualitativa.  
II A entrevista, o depoimento e o grupo focal, complementados pela observação sistemática e pelo diário de 
campo, são instrumentos fundamentais para realizar a pesquisa pela via qualitativa.  
III As pesquisas qualitativas têm por objetivo primordial a construção de generalizações. Isso lhe permite 
dispensar os requisitos de confiabilidade, credibilidade e consistência interna, pois, nesse contexto, não há 
necessidade de se garantir a qualidade científica do empreendimento realizado.  
IV Nas profissões humano-sociais, em especial na área de serviço social, a pesquisa é considerada somente um 
procedimento operativo, dissociado de qualquer expressão de opção política.  
Estão certos apenas os itens  
A I e II.   B I e III.   C II e IV.  D III e IV. 
 
 

GABARITO 

1. C 2. D 3. C 4. C 5. A 

6. C 7. B 8. E/C/C 9. E 10. E 

11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 
 


