
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

ASSISTENTE SOCIAL  

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 05.  

A revolução das revoluções? 

De fato, a primeira tentação é comparar a revol u-
ção eletrônica com a revolução de Gutenberg. Em 
meados da década de 1450, só era possível reprodu-
zir um texto copiando à mão, e de repente uma nova 
técnica, baseada nos tipos móveis e na prensa, tran s-
figurou a relação com a cultura escrita. O custo do 
l ivro diminuiu, através da distribuição das despesas 
pela totalidade da tiragem, muito modesta aliás, entre 
mil e mil e quinhentos exemplares. Analogamente, o 
tempo de reprodução do texto é reduzido graças ao 
trabalho da oficina tipográfica.  

Contudo , a transformação não é tão absoluta 
como se diz: um livro manuscrito (sobretudo nos seus 
últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós-Gutenberg 
baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – 
as do códex. Tanto um como o outro são objetos 
compostos de folhas dobradas um certo número de 
vezes, o que determina o formato do l ivro e a suces-
são dos cadernos. Esses cadernos são montados, 
costurados uns aos outros e protegidos por uma e n-
cadernação. A distribuição do texto na superfície da 
página, os instrumentos que lhe permitem as identif i-
cações (paginação, numerações), os índices e os 
sumários: tudo isso existe desde a época do manu s-
crito. A hierarquia dos formatos, por exemplo, existe 
desde os últimos séculos do manuscrito: o grande in -
fólio que se põe sobre a mesa é o l ivro de estudo, da 
escolástica, do saber; os formatos médios são aque-
les dos novos lançamentos, dos humanistas, dos 
clássicos antigos copiados durante a primeira vaga 
do humanismo, antes de Gutenberg ; e o l ibellus , isto 
é, o l ivro que se pode levar no bolso, é o l ivro de 
preces e de devoção, e às vezes de diversão.  

Há, portanto ,  uma continuidade muito forte entre 
a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, em-
bora durante muito tempo se tenha acreditado numa 
ruptura total entre uma e outra. Com Gutenberg, a 
prensa, os tipógrafos, a oficina, todo mundo antigo 
teria desaparecido bruscamente . Na realidade, o es-
crito copiado à mão sobreviveu por muito tempo a 
invenção de Gutenberg, até o século XVIII, e mesmo 
ou XIX. Para os textos proibidos, cuja existênci a de-
via permanecer secreta, a cópia manuscrita continu a-
va sendo a regra.  

(CHARTIER,  Roger. A aventura do l iv ro :  do lei tor ao navegador. 
São Paulo:  Imprensa Ofic ial .  p .  7-9)  

01. Segundo texto,  

(A) Gutenberg foi responsável por umas das 
maiores revoluções no formato  do l ivro.  

(B) embora a invenção da prensa de tipos móveis 
tenha sido uma grande revolução, o custo de 

produção e venda dos l ivros subiu substanc i-
almente. 

(C) a nova tecnologia surgida em meados da dé-
cada de 1450 possibil i tou a produção em la r-
ga escala de l ivros impressos que superava a 
escala de 1500 exemplares.  

(D) o trabalho realizado pelas oficinas tipográf i-
cas tornou mais rápido o tempo de reprodu-
ção dos textos.  

02. A partir  da leitura do segundo parágrafo, marque 
a transcrição que apresenta um significado ade-
quado para o termo “códex”.  

(A) ... objetos compostos de folhas dobradas um 
certo número de vezes, o que determina o 
formato do l ivro e a sucessão dos cadernos.  

(B) ... l ivro de estudo, da escolástica, do saber.  
(C) ... são aqueles dos novos lançamentos, dos 

humanistas, dos clássicos antigos copiados 
durante a primeira vaga do humanismo, antes 
de Gutenberg.  

(D) ... o l ivro que se pode levar no bolso, é o l i -
vro de preces e de devoção, e às vezes de 
diversão. 

03. Quando o autor trata da hierarquia dos formatos 
dos l ivros, é correto in ferir, a partir das informa-
ções contidas no texto, que 

(A) quanto menor um livro, mais importante ele 
era, pois poderia ser transportado mais fa-
cilmente. 

(B) um livro importante deveria ser impresso em 
formato grande.  

(C) cópias dos clássicos antigos copiados duran-
te a primeira vaga do humanismo tinham me-
nor valor em relação aos l ivros de bolso.  

(D) in-fólio era a denominação dada a l ivros mais 
importantes, como era o caso de l ivros de 
prece e devoção.  

04. Sobre os termos em destaque no texto (“contudo”, 
2º parágrafo; “portanto”, 3º parágrafo), nos con-
textos em que foram empregados, é correto afi r-
mar que 

(A) ambos têm valor semântico de adversidade.  
(B) ambos os termos são conjunções. Entretanto,  

um deles trata-se de conjunção subordinat i-
va. 

(C) “contudo” tem valor adversativo, enquanto 
que “portanto” exprime uma conclusão.  

(D) poderiam ser substi tuídos, na ordem que 
aparecem no texto, por “assim sendo” e “to-
davia”, sem prejuízo de sentido.  

05. O termo “Analogamente”, primeiro parágrafo, tem 
como sinônimo: 

(A) Comparativamente. 
(B) Paradoxalmente.  
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(C) Concomitantemente.  
(D) Dicotomicamente.  

06. Analise os itens que se seguem em relação ao 
emprego da vírgula e responda à questão.  

I. Poucos brasileiros entendem verdadeiramente as 
normas gramaticais.  

II. Caros eleitores disse o político eu quero, o bem 
do povo. 

III. Meu amigo Pedro precisa de que as pessoas o 
ajudem a entender melhor a língua portuguesa.  

Estão corretos, conforme a variante padrão da 
língua portuguesa, os períodos:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

07. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um exemplo de assonância.  

(A) Em horas inda louras, l indas / Clorindas e 
Belindas, brandas / Brincam nos tempos das 
Berlindas / As vindas vendo das varandas.  

(B) Como é escuro e profundo o mundo obscuro 
dos surdos e mudos.  

(C) Com tais premissas ele sem dúvida leva -nos 
às primícias. 

(D) Exportar é o que importa.  

08. Marque a alternativa em que a palavra em desta-
que denota inclusão, como na frase: “Até o pro-
fessor riu-se”.  

(A) Comprei cinco, aliás , seis l ivros. 
(B) Vejam só que coisa!  
(C) Então duvida que se falasse latim? 
(D) Ninguém veio, mesmo  o i rmão. 

MATEMÁTICA 

09. Considerando-se pi igual a 3,14, é correto afirmar 
que a área hachurada na figura a seguir equivale 
a 

 

(A) 80,03 dm2.  
(B) 58090 mm2.  
(C) 13,84 cm2.  
(D) 629 cm2.  

10. A fim de realizar um sorteio em sala de aula, a 
professora colocou na urna papeis com os nomes 
da turma (12 meninas e 16 meninos). Ao retirar -se 
sucessivamente dois papeis, ao acaso e sem re-
posição, a probabil idade de obter -se o nome de 
um menino e uma menina, nesta ordem, será de:  

(A) 12/16. 
(B) 16/63. 
(C) 20/80. 
(D) 28/91. 

11. Com base na figura a seguir, determine o valor de 
X. 

 

(A) 44. 
(B) 52. 
(C) 38. 
(D) 70. 

Instrução: O gráfico a seguir representa a comissão 
em vendas de 50 atendentes de uma rede de lojas. 
Analise-o e responda às questões 12 e 13.  

 

12. Determine a quantidade de atendentes que rece-
beram de comissão valores superiores a R$ 
11.000,00. 

(A) 11. 
(B) 21. 
(C) 25. 
(D) 28. 

13. Marque a alternativa que apresenta a média ari t-
mética das comissões recebidas pelos atenden-
tes. 

(A) R$ 1.320,00.  
(B) R$ 1.630,00.  
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(C) R$ 2.423,00. 
(D) R$ 1.213,00.  

14. Determine a taxa anual equivalente a taxa de 2% 
a.m. (juros compostos).  

(A) 0,2682% a.a. 
(B) 24% a.a. 
(C) 28,12% a.a. 
(D) 30,345% a.a. 

15. Em certo evento automobilístico, foram registr a-
dos 197 veículos (motos e triciclos) e 476 rodas. 
Considerando-se apenas estas informações, a 
quantidade de motos e triciclos presentes no 
evento foi, respectivamente,  

(A) 105 e 92. 
(B) 51 e 146. 
(C) 115 e 82. 
(D) 149 e 48. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Sobre a escolha do Hino Oficial de Tarumã, é 
correto afirmar que 

(A) foi realizado um concurso, de âmbito nacio-
nal, que premiou a autora do hino com R$ 
2.000,00, em dinheiro.  

(B) foi realizado um concurso, exclusivo para 
moradores do município, que premiou o autor 
do hino com R$ 4.000,00, em dinheiro.  

(C) foi realizado um concurso escolar, organiza-
do pela Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esporte, que premiou os autores do 
hino com uma viagem. 

(D) o hino foi encomendado pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação, Cultura e Esporte a um 
compositor famoso da região, por volta da 
década de 90.  

17. Na bandeira do Município de Tarumã, os triângu-
los superpostos formam pontas de lanças, simbo-
lizando 

(A) o impulso do município de Tarumã a um futu-
ro grandioso de desenvolvimento e prosper i-
dade. 

(B) a vitória dos primeiros colonos sobre tribos 
indígenas que habitavam a região.  

(C) a simetria e harmonia mantida pelos admini s-
tradores da cidade.  

(D) a união e entre diversas etnias formadoras 
do povo de Tarumã.  

18. A coroa mural, integrante do brasão de Tarumã, 
representa 

(A) a emancipação política do município.  
(B) a presença de índios na região no início da 

colonização. 

(C) que o local é uma cidade.  
(D) o caráter hospitaleiro do povo de Tarumã.  

19. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população est i-
mada para Tarumã, em 2018, foi de aproximada-
mente 

(A) 16.000 habitantes. 
(B) 12.600 habitantes. 
(C) 14.800 habitantes. 
(D) 12.300 habitantes. 

20. O correto adjetivo gentí l ico para aquele que é 
originário do Município de Tarumã é  

(A) tarumanuense.  
(B) tarumaense.  
(C) tarumaniano.  
(D) tarumanez.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Quanto ao sigilo profissional é importante cons i-
derar dois aspectos fundamentais. De um lado, o 
cumprimento das orientações relativas ao sigilo, 
conforme o código de ética de cada profissão. De 
outro lado, uma vez que a prestação de serviços 
aos usuários se faz por uma equipe de referência 
interdisciplinar, é necessário definir parâmetros 
comuns, válidos para (e entre) os profissionais 
responsáveis pela proteção das famílias e de seus 
membros, demandando elaboração e negociação 
em torno do que é “estritamente necessário” e “re-
levante para qualif icar o serviço prestado”. Ciente 
do fato de que constitui  direito do/a assistente so-
cial manter o sigilo profissional, e de que é veda-
do ao/à assistente social  revelar sigilo profissi o-
nal, quanto a quebra do sigilo profiss ional, é 
correto afirmar que:  

(A) É vedado ao/à assistente social revelar sigilo 
profissional, em qualquer situação.   

(B) É vedado ao/à assistente social revelar sigilo 
profissional, sendo que a quebra do sigilo só 
será admissível quando se tratar de situa-
ções judiciais, devendo este profissional 
prestar depoimento de tudo o que tiver co-
nhecimento, no sentido de informar correta-
mente o Poder Judiciário.   

(C) Comparecer perante a autoridade competen-
te, quando intimado/a a prestar depoimento, 
para declarar que está obr igado/a a guardar 
sigilo profissional nos termos deste Código e 
da Legislação em vigor, entretanto por se tr a-
tar de ação judicial poderá declarar o que for 
necessário, independente de prejuízos.  

(D) A quebra do sigilo só é admissível quando se 
tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer pre-
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juízo aos interesses do/a usuário/a, de te r-
ceiros/as e da coletividade.  

22. São princípios éticos que orientam a intervenção 
dos profissionais da área de assistência social:  

I. Defesa intransigente dos direitos socioassisten-
ciais. 

II. Garantia do acesso da população a política de 
assistência social sem discriminação de qualquer 
natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação 
sexual, classe social, ou outras), resguardados os 
critérios de elegibil idade dos diferentes progra-
mas, projetos, serviços e benefícios.  

III. Devolução das informações colhidas nos estudos 
e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes 
possam usá-las para o fortalecimento de seus in-
teresses. 

IV. Contribuição para a criação de mecanismos que 
venham desburocratizar a relação com os usuá-
rios, no sentido de agil izar e melhorar os serviços 
prestados.  

(A) Somente a I e II estão corretas.  
(B) Somente a I, II, IV estão corretas.  
(C) Nenhuma das alternativas estão corretas.  
(D) Todas estão corretas.  

23. A Tipificação de Serviços Socioassistenciais 
(2009), pactuada na Comissão Intergestores Tr i-
partite (CIT) e aprovada pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social, define e detalha três serv i-
ços de proteção social básica, e que são eles:  

(A) Serviço de Proteção e Atendimento Especia-
l izado à Família (PAEF); Serviço de Conv i-
vência e Fortalecimento de Vínculos; e Serv i-
ço de Proteção Social Básica no domicíl io 
para pessoas com deficiência e idosas.  

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF); Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de 
Proteção Social Básica no domicíl io para 
pessoas com deficiência e idosas.  

(C) Serviço de convivência comunitária; Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado à 
Família (PAEF); Serviço de Proteção Social  
Básica individualizado.  

(D) Serviço de Prevenção e Atendimento à Famí-
l ia (PAF); Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos; e Serviço de Proteção 
Social Básica no domicíl io para pessoas com 
deficiência e idosas, crianças e adolescen-
tes. 

24. A capacitação dos trabalhadores da Assistência 
Social tem por fundamento a educação permanen-
te e obedecem a algumas exigências para sua re-
alização, definidas pela NOB/ RH da seguinte 
forma: 

I. Sistemática e continuada : por meio da elabora-
ção e implementação de planos anuais de capaci-
tação. 

II. descentralizada:  executada de forma regional i-
zada, considerando as características geográficas 
dessas regiões, Estados e municípios.  

III. nacionalizada:  com a definição de conteúdos 
mínimos, respeitando as diversidades e especif i-
cidades. 

IV. Individualizada : com o envolvimento de seletivos 
atores no planejamento, execução, monitoramento 
e avaliação dos planos de capacitação, aprovados 
por seus respectivos conselhos.  

(A) Somente a I, e II estão corretas.  
(B) Somente a I, II, e I II estão corretas.  
(C) Nenhuma das alternativas está correta.  
(D) Todas estão corretas.  

25. A Constituição Federal de 1988 traz uma nova 
concepção para a Assistência Social brasileira. 
Incluída no âmbito da Seguridade Social e regu-
lamentada pela Lei Orgânica da Assistência Soc i-
al – LOAS em dezembro de 1993, como política 
social pública, a assistência social inicia seu trâ n-
sito para um campo novo: o campo dos direitos, 
da universalização dos acessos e da responsab i-
l idade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para 
a política de assistência socia l, inserindo-a no 
sistema do bem-estar social brasileiro concebido 
como campo do Seguridade Social, configurando 
o tripé a seguir:  

(A) Saúde, Educação, Assistência Social.  
(B) Assistência Social, Saúde, Educação.  
(C) Saúde, Previdência, Assistência Social.  
(D) Educação, Cultura, Assistência Social.  

26. De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a a s-
sistência social, direito do cidadão e dever do Es-
tado, é Política de Seguridade Social não contr i-
butiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de iniciativa pú-
blica e da sociedade, para garantir o atendimento 
às necessidades básicas”, ou seja a proteção so-
cial do indivíduo, neste sentido a proteção social 
deve garantir as seguintes seguranças:  

(A) Segurança de moradia (propriedade), de 
atendimento, e de convívio social.  

(B) Segurança de empregabil idade, financiamen-
to habitacional, e aposentadoria.  

(C) Segurança alimentar, de convivência indiv i-
dual ou familiar,  e de reprodução assistida e 
protegida.  

(D) Segurança de sobrevivência (de rendimento e 
de autonomia); de acolhida; de convívio ou 
vivência familiar.  
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27. A Loas em Art. 2º prevê que alguns objetivos da 
assistência social, dentre eles o Inciso IV e V. A 
expressão “pessoas portadoras de deficiência”, a 
que se referem os incisos IV - a habil i tação e rea-
bil i tação das pessoas portadoras de deficiência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária; 
e o inciso  V - a garantia de 1 (um) salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa portadora de defic i-
ência e ao idoso que comprovem não possuir me i-
os de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. Sabe se que a expressão 
“pessoas portadoras de deficiência”, contidas no 
presente artigo, também se encontra em desuso, 
tendo sido substituída, na prática, pelo termo:  

(A) “Pessoas deficientes”.  
(B) “Pessoas com limitações específicas”  
(C) “pessoas com deficiência” . 
(D) “deficientes físicos e deficientes intelectu-

ais”. 

28. O Conselho Nacional de Assistência Social –  
CNAS, com base no art. 18, II e V, da Lei nº 
8.742, de 1993, aprovou, por intermédio da Reso-
lução nº 130, de 15 de ju lho de 2005, a Norma 
Operacional Básica da Assistência Social, inst i-
tuindo o Sistema Único da Assistência Social –  
SUAS. 

(A) O SUAS é um sistema público, contributivo, 
descentralizado e participativo, destinado à 
manutenção da assistência social, através da 
integração das ações dos entes públicos 
(União, Estados, Municípios e o Distrito Fe-
deral) responsáveis pela política socioassi s-
tencial e das entidades privadas de assistên-
cia social.  

(B) O SUAS é um sistema público, não contribu-
tivo, centralizado e partic ipativo , destinado à 
gestão da assistência social, através da inte-
gração das ações dos entes públicos (União, 
Estados, Municípios e o Distrito Federal) 
responsáveis pela política socioassistencial e 
das entidades privadas de assistência social.  

(C) O SUAS é um sistema público, não contribu-
tivo, centralizado e partic ipativo, destinado à 
gestão da assistência social, através da inte-
gração das ações dos entes públicos (União, 
Estados, Municípios e o Distrito Federal) 
responsáveis pela política socioassistencial 
publica somente. 

(D) O SUAS é um sistema público, não contribu-
tivo, descentralizado e participativo, destin a-
do à gestão da assistência social, através da 
integração das ações dos entes públicos 
(União, Estados, municípios e o Distrito Fe-
deral) responsáveis pela política socioassis-
tencial e das entidades privadas de assistên-
cia social.  

29. O art. 8º do Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 
1995, que regulamenta o Fundo Nacional de As-
sistência Social – FNAS prevê que “a transferên-
cia de recursos para órgãos federais, Estados, 
Distrito Federal e Municípios processar -se-ão me-
diante convênios, contratos, acordos, ajustes ou 
atos similares”. Tal regra deve ser interpretada à 
luz do disposto no art. 10 da Lei nº 8.742, de 
1993, ora analisado, o qual prevê a possibil idade 
de os entes da federação celebrarem convênios 
com entidade e organizações de assistência soc i-
al. Assim, a celebração de convênios para tal f im 
constitui a administração pública uma: 

(A) Obrigatoriedade. 
(B) Faculdade. 
(C) Condição. 
(D) Determinação. 

30. A Assistência Social rege-se pelos princípios da 
supremacia do atendimento às necessidades so-
ciais sobre as exigências de rentabil idade econ ô-
mica; universalização dos direitos sociais, respe i-
to à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; - igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais; divulgação ampla dos benef í-
cios, serviços, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder 
Público e dos critérios para sua concessão. Tais 
princípios indicam, em suma, que a assistência 
social deve ser prestada a todos que de la neces-
sitarem, sem discriminação  (princípios da unive r-
salidade) e sem exigência de qualquer contrapa r-
tida ou contribuição por parte de seus usuários 
(princípio da não-contributividade ou da gratuida-
de); No tocante ao princípio da não-
contributividade, cabe ressalvar que o art. 35 da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, ao dispor 
sobre o Estatuto do Idoso, prevê que “no caso de 
entidades fi lantrópicas, ou casa-lar, é facultada a 
cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade”, sendo que “o Conselho Municipal do 
Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência So-
cial estabelecerá a forma de participação prevista, 
que não poderá exceder: 

(A) a 90% (setenta por cento) de qualquer ben e-
fício previdenciário ou de assistência social 
percebido pelo idoso”.  

(B) a 80% (setenta por cento) de qualquer bene-
fício previdenciário ou de assistência social 
percebido pelo idoso”.  

(C) a 75% (setenta por cento) de qualquer ben e-
fício previdenciário ou de assistência social 
percebido pelo idoso”.  
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(D) a 70% (setenta por cento) de qualquer bene-
fício previdenciário ou de assistência social 
percebido pelo idoso”.  

31. A descentralização político-administrativa const i-
tui uma das diretrizes que orientam as ações g o-
vernamentais na área da assistência social, con-
forme previsto no art. 204, I, da Constituição. Nos 
termos do art. 22, XXIII, da Constituição, compete 
privativamente à União:  

(A) Executar os projetos de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a parceria com organiza-
ções da sociedade civi l . 

(B) Destinar recursos financeiros aos Municípios, 
a título de participação no custeio do paga-
mento dos auxíl ios natalidade e funeral, me-
diante critérios estabelecidos pelos Conse-
lhos Estaduais de Assistência Social . 

(C) Legislar sobre seguridade social, nela inclu í-
da a assistência social, bem como responder 
pela concessão e manutenção dos benefícios 
de prestação continuada definidos no art.  
203 da Constituição Federal. 

(D) Estimular e apoiar técnica e financeiramente 
as associações e consórcios municipais na 
prestação de serviços de assistência social . 

32. Segundo dispõe a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único da Assistência Social –  
NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº 130, de 
15 de julho de 2005, do CNAS, “A proteção social  
de Assistência Social é hierarquizada em básica e 
especial e, ainda, tem níveis de complexidade do 
processo de proteção, por decorrência do impacto 
de riscos no indivíduo e em sua família. A rede 
socioassistencial, com base no território, constitui  
um dos caminhos para superar a fragmentação na 
pratica dessa política, o que supõe constituir ou 
redirecionar essa rede, na perspectiva de sua d i-
versidade, complexidade, cobertura, financiamen-
to e do número potencial de usuários que dela 
possam necessitar”. Deste modo, o art. 203, V, da 
Constituição, estabelece a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal  à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, conforme dispu-
ser a lei. Trata-se do Benefício de Prestação Con-
tinuada – BPC, disposto no art. 20 da Lei nº 
8.742, de 1993, sendo assim o BPC trata-se: 

(A) O BPC compõe a proteção social especial,  
constituindo um benefício de atendimento d i-
reto ao público, ou seja, concedido direta-
mente ao beneficiário . 

(B) O BPC compõe a proteção social básica, 
constituindo um benefício de atendimento di-
reto ao público, ou seja, concedido direta-
mente ao beneficiário . 

(C) O BPC compõe a proteção social especial,  
constituindo um benefício permanente e i n-
transferível de atendimento direto ao público, 
ou seja, concedido diretamente ao benefici á-
rio. 

(D) O BPC compõe a proteção social básica, 
constituindo um benefício permanente de 
atendimento direto ao público, ou seja, con-
cedido diretamente ao beneficiário ou ao seu 
responsável. 

33.  Entende-se por benefícios eventuais aqueles que 
visam ao pagamento de auxíl io por natalidade ou 
morte às famílias cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
Conforme a descrição legal sobre benef ício even-
tual é possível afirmar ainda que:  

(A) Poderão ser estabelecidos outros benefícios 
eventuais para atender necessidades advin-
das de situações de vulnerabil idade tempo-
rária, com prioridade para a criança, a famí-
l ia, o idoso, a pessoa portadora de 
deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos 
de calamidade pública.  

(B) Os benefícios eventuais tratam-se apenas 
dos descritos acima não sendo possível ne-
nhuma outra descrição de benefícios carac-
terizados como eventual.  

(C) O benefício de transferência de renda como 
Renda cidadã, e Ação Jovem, por se trata-
rem de benefícios com prazo determinado, 
podem também ser denominados benefícios 
eventuais. 

(D) Não poderão ser estabelecidos outros bene-
fícios eventuais para atender necessidades 
advindas de situações de vulnerabil idade 
temporária, com prioridade para a criança, a 
família, o idoso, a pessoa portadora de def i-
ciência, a gestante, a nutriz e mesmo nos 
casos de calamidade pública.  

34. É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com abs o-
luta prioridade, a efetivação dos direitos referen-
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cult u-
ra, à dignidade, ao respeito, à l iberdade e à con-
vivência familiar e comunitária. Levando se em 
conta a condição peculiar da criança  e do adoles-
cente como pessoas em desenvolvimento, a ga-
rantia de prioridade compreende:  

I. Primazia de receber proteção e socorro em quai s-
quer circunstâncias. 

II. Prioridade de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública. 

III. Precedência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas . 
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IV. Destinação privi legiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

(A) Somente as alternativas I, II, IV, estão corre-
tas. 

(B) Somente a I e IV estão corretas.  
(C) Nenhumas das alternativas estão corretas.  
(D) Todas estão corretas.  

35. Segundo estabelece a lei 8069/92, Estatuto da 
Criança e do Adolescente em seu artigo nº 10 Os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a:  

(A) Restringir declaração de nascimento onde 
constem necessariamente as intercorrências 
do parto e do desenvolvimento do neonato.  

(B) Manter alojamento individual, possibil i tando 
ao neonato a permanência junto à mãe. 

(C) Acompanhar a prática do processo de ama-
mentação, prestando orientações quanto à 
técnica adequada, enquanto a mãe permane-
cer na unidade hospitalar, uti l izando o corpo 
técnico já existente.  

(D) Encaminhar a exames visando ao diagnóstico 
e terapêutico de anormalidades no metabo-
lismo do recém-nascido, mantendo sigilo nas 
orientações aos pais . 

36. A lei 8069/92, recentemente estabeleceu novas 
diretrizes para os casos da gestante ou mãe que 
manifeste interesse em entregar seu fi lho para 
adoção, antes ou logo após o nascimento, deven-
do esta ser encaminhada à Justiça da  Infância e 
da Juventude, para procedimentos e providencias 
necessária a serem tomadas. Dentre elas, pode-
mos definir que:  

I.  A gestante ou mãe será ouvida pela equipe inte r-
profissional da Justiça da Infância e da Juventu-
de, que apresentará relatório à autoridade judiciá-
ria, considerando inclusive os eventuais efei tos do 
estado gestacional e puerperal.  

II. A busca à família extensa, conforme definida nos 
termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, 
respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
prorrogável por igual período. 

III. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e 
de não existir  outro representante da família ex-
tensa apto a receber a guarda, a autoridade jud i-
ciária competente deverá decretar a extinção do 
poder familiar e determinar a colocação da cri an-
ça sob a guarda provisória de quem estiver habil i-
tado a adotá-la ou de entidade que desenvolva 
programa de acolhimento familiar ou institucional.  

IV. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe 
ou de ambos os genitores, se houver pai registral 

ou pai indicado, deve ser manifestada na audiên-
cia a que se refere o § 1o do art.  166 desta Lei,  
garantido o sigilo sobre a entrega.  

(A) Nenhuma das alternativas está correta.  
(B) Apenas duas das alternativas estão corretas.  
(C) Apenas uma das alternativas está correta.  
(D) Todas as alternativas estão corretas.  

37. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 
escopo legal preconiza no que tange a adoção, 
que esta será precedida de estágio de convivên-
cia com a criança ou adolescente, pelo prazo má-
ximo de 90 (noventa) dias, observadas a i dade da 
criança ou adolescente e as peculiaridades do c a-
so. No entanto sabe-se que o estágio de conv i-
vência será cumprido no território nacional, pref e-
rencialmente na comarca de residência da criança 
ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade 
l imítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a 
competência do juízo da comarca de residência 
da criança: entretanto no que tange a adotante 
residente fora do país é possível afirmar que:  

(A) Em caso de adoção por pessoa ou casal re-
sidente ou domicil iado fora do País , o estágio 
de convivência será de, no mínimo, 30 (tri n-
ta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e cinco) 
dias, prorrogável por até igual período, uma 
única vez, mediante decisão fundamentada 
da autoridade judiciária.  

(B) Em caso de adoção por pessoa ou casal re-
sidente ou domicil iado fora do País, o estágio 
de convivência será dispensado, mediante 
decisão fundamentada da autoridade judici á-
ria.  

(C) Em caso de adoção por pessoa ou casal re-
sidente ou domicil iado fora do País, o estágio 
de convivência será de, no máximo, 30 (trin-
ta) dias, prorrogável por até igual período, 
uma única vez, mediante pedido da parte i n-
teressada. 

(D) Em caso de adoção por pessoa ou casal re-
sidente ou domicil iado fora do País, o estágio 
de convivência será de, no mínimo, 30 (tri n-
ta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e cinco) 
dias, improrrogável.  

38. O Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), em reunião ordinária realizada nos dias 
11 e 12 de novembro de 2009, no uso da compe-
tência que lhe conferem os incisos II, V, IX e XIV 
do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), resolve em seu Art. 1º. Aprovar a Tipif i -
cação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
conforme anexos, organizados por níveis de com-
plexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Pro-
teção Social Especial de Média e Alta Complex i-
dade, neste sentido podemos concluir os serviços 
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da Proteção Social especial de alta complexidade 
como: 

I. Serviço de Acolhimento Institucional, e em Fam í-
l ia Acolhedora. 

II. Serviço de Acolhimento em República . 

III. Serviço de Proteção em Situações de Calamida-
des Públicas e de Emergências.  

IV. Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua. 

(A) Nenhuma das alternativas está correta.  
(B) Apenas duas das alternativas estão corretas.  
(C) Apenas três das alternativas estão corretas.  
(D) Todas as alternativas estão corretas  

39. Considerando o redimensionamento por que pas-
sa a profissão no cenário contemporâneo, retoma -
se a indagação proposta: como reforçar e consol i-
dar o projeto político-profissional nesses tempos 
adversos? Que perspectivas se  apresentam aos 
assistentes sociais nos âmbitos da formação e do 
trabalho profissional? Os valores e princípios ét i-
co-políticos radicalmente humanos, que i lumina-
ram as tri lhas percorridas pelos assistentes soc i-
ais nas últimas décadas, sofrem hoje um forte 
embate com a idolatria da moeda, o fetiche do 
mercado e do consumo, o individualismo posses-
sivo, a lógica contábil e financeira que se impõe e 
sobrepõe às necessidades e direitos humanos e 
sociais. Desigualdades sentidas e vividas por i n-
divíduos sociais que se revoltam, resistem e lutam 
para construírem outros horizontes para a vida em 
sociedade, na contracorrente do poder, integran-
do-se às forças renovadoras da vida e, portanto, 
da história. Neste processo de consolidação do 
projeto ético-polí tico profissional que vem sendo 
construído requer remar na contracorrente, andar 
no contravento, alinhando forças que impulsionem 
mudanças na rota dos ventos e das marés na vida 
em sociedade, devendo sempre:  

(A) Reconhecer a l iberdade como valor ético cen-

tral, o que implica desenvolver o trabalho 

profissional para reconhecer a autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indiv í-

duos sociais, reforçando princípios e práticas 

democráticas. Reconhecimento este que se 

desdobra na defesa intransigente dos direitos 

humanos, o que tem como contrapartida a re-

cusa do arbítrio e de todos os tipos de autor i-

tarismos. 

(B) Propor a luta pela efetivação da democracia 

e da cidadania que de forma dissociável da 

ampliação progressiva da esfera pública, em 

que se refratam interesses sociais únicos, 

enquanto ultrapassa a lógica privatista no 

trato do social, em favor dos interesses da 

coletividade.  

(C) A luta pela manutenção do caráter unificado 

das políticas sociais públicas - em especial a 

seguridade social - no seu tripé formado pela 

previdência, educação e assistência social – 

é um desafio que se atualiza no dia -a-dia do 

assistente social.  

(D) Propor a luta pela redução da cidadania, com 

vistas à efetivação dos direitos civis, polít i-

cos e sociais de todos os cidadãos. Uma c i-

dadania para todos, extensiva ao conjunto 

dos segmentos trabalhadores na sua hetero-

geneidade.  

40. Em uma sociedade que tem como um de seus 
traços característicos a pobreza estrutural, dentre 
as quais a extensão e a radicalidade da questão 
social. O trabalho do assistente social tem como 
alvo privi legiado os segmentos mais pauperizados 
da população, excluídos dos direitos sociais ou 
com precário acesso efetivo aos mesmos. Em tais 
condições o que se requer como prioridade é a 
prestação de serviços públicos, não mercanti l iz a-
dos para o atendimento independente da profis-
são, o Serviço Social dispõe de algumas caracte-
rísticas típicas de uma profissão l iberal, sendo 
elas: 

(A) Autonomia absoluta por parte do assistente 
social, quanto à forma de condução de seu 
atendimento junto a indivíduos e/ou grupos 
sociais com os quais trabalha o que requer 
conhecimentos dos fatos e meios internos e 
externos, independendo da fonte empregado-
ra e da disposição de meios e produtos a se-
rem ofertados.  

(B) Os assistentes sociais proprietários de sua 
força de trabalho qualif icada dispõem, toda-
via, de todos os meios e condições necessá-
rios para a efetivação de seu trabalho, parte 
dos quais lhes são fornecidos pelas entida-
des empregadoras.  

(C) A existência de uma relativa autonomia, por 
parte do assistente social, quanto à forma de 
condução de seu atendimento junto a indiv í-
duos e/ou grupos sociais com os quais traba-
lha o que requer o compromisso com valores 
e princípios éticos norteadores da ação pro-
fissional, explicitados no Código de Ética 
Profissional.  

(D) A atividade do assistente socia l depende 
fundamentalmente do profissional, que di s-
põe da autonomia necessária para acioná-la 
e direcioná-la conforme suas próprias e ex-
clusivas exigências, não chocando com a sua 
eventual condição de assalariamento.  
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41. Segundo a lei de regulamentação profiss ional do 
Assistente Social,  Lei 8662/93 no seu Art. 5º 
Constituem atribuições privativas do Assistente 
Social:  

I. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social . 

II. Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos 
de Serviço Social, de graduação e pós -graduação. 

III. Elaborar provas, presidir e compor bancas de 
exames e comissões julgadoras de concursos ou 
outras formas de seleção para Assistentes Soc i-
ais, ou onde seja aferido conhecimentos inerentes 
ao Serviço Social .  

IV. Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais. 

(A) I, II e II I estão corretas. 
(B) I, III e IV estão corretas. 
(C) II, III e IV estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 

42. No âmbito do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), a visita domicil iar é um dos in s-
trumentos estratégicos uti l izados para a abord a-
gem com as famílias, pois possibil i ta que o profi s-
sional se aproxime da realidade vivenciada pelos 
grupos familiares nos territórios, podendo com i s-
so acompanhar e analisar melhor o resultado de 
suas intervenções. A visita é um Instrumento de 
suma importância, a visita pode ser domicil iar ou 
institucional. Na definição de visita domicil iar p o-
demos melhor definir como o instrumento que:  

(A) Consiste em conhecer a realidade social  da 
família, e analisar o contexto familiar e o m o-
do de vida, suas vulnerabil idades e potencia-
l idades, permitindo ao assistente social ob-
servar o indivíduo em sua intimidade, para 
posteriormente tirar conclusões sobre as v i-
vencias rotineiras e doméstica da família.  

(B) Consiste em conhecer a realidade social, de 
uma determinada família, ou seja, analisar o 
contexto familiar e o modo de vida, suas vu l-
nerabil idades e potencialidades, permitindo 
ao assistente social observar o indivíduo em 
seu meio social, além de realizar o acompa-
nhamento e os encaminhamentos necessá-
rios para a rede de atendimento.  

(C) Consiste em conhecer e avaliar a realidade 
da família, investigando fatos obscuros não 
revelados pela mesma no atendimento social. 
Este tipo de visita visa averiguar se a família 
vive em condições adequadas de habitabil i-
dade, segurança, higiene e como a mesma 
prove seu sustento.  

(D) Consiste em conhecer e avaliar a realidade 
social e interna de uma família determinada, 

como ela prove o seu sustento, bem como e 
algumas peculiaridades ocultas não visual i-
zadas no momento da escuta ativa, devendo 
o Assistente Social realizar uma investigação 
minuciosa “in loco”.  

43. A lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993 que dispõe 
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providências, refere em seu bojo de texto que 
compete aos CRESS, em suas respectivas áreas 
de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e 
de primeira instância, o exercício das seguintes 
atribuições:  

I.  Zelar pela observância do Código de Ética Pro-
fissional, funcionando como Tribunais Regionais 
de Ética Profissional .  

II. Organizar e manter o registro profissional dos 
Assistentes Sociais e o cadastro das instituições 
e obras sociais públicas e privadas, ou de fins f i-
lantrópicos. 

III. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região . 

IV. Elaborar o Regimento Interno independentemente 
de aprovação do fórum máximo de deliberação do 
conjunto CFESS/CRESS.  

(A) Nenhuma das alternativas está correta.  
(B) Apenas duas das alternativas estão corretas.  
(C) Apenas três das alternativas estão corretas.  
(D) Todas as alternativas estão corretas  

44. A sociedade brasileira, sempre foi permeada de 
confl itos de interesses e categorias, o Se rviço 
Social se desenvolveu teórica e praticamente, 
neste período, laicizou-se, diferenciou-se e, na 
entrada dos anos noventa, apresenta -se como 
profissão reconhecida academicamente e legit i-
mada socialmente . Neste processo todo de mudan-
ças e consolidação profissional, cabe pensar a ét ica 
como pressuposto teórico-polít ico que remete ao 
enfrentamento das contradições postas à profissão, 
a partir de uma visão crít ica, e fundamentada teor i-
camente, das derivações ético-polít icas do agir pro-
fissional. Desse modo vale lembrar alguns compro-

missos inerentes a prof issão, dentre eles segundo o 
Art. 4º É vedado ao/à assistente social:  

I. Substituir profissional que tenha sido exonerado/a 
por defender os princípios da ética profissional,  
enquanto perdurar o motivo da exoneração, de-
missão ou transferência . 

II. Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, 
crimes ou contravenções penais na prestação de 
Serviços profissionais, com base nos princípios 
deste Código, mesmo que estes sejam praticados 
por outros/as profissionais.  

III. Compactuar com o exercício i legal da Profissão, 
inclusive nos casos de estagiários/as que exe r-
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çam atribuições específicas, em substituição 
aos/às profissionais . 

IV. Prevalecer-se de cargo de chefia para atos dis-
criminatórios e de abuso de autoridade.  

(A) Apenas a al ternativa II e I II estão corretas.  
(B) Apenas a alternativas I, II , III estão corretas.  
(C) Apenas a alternativas II, III e IV estão corre-

tas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas.  

45. Discutir a contribuição do Serviço Social para a 
garantia deste direito nos remete  obrigatoriamen-
te a temas que atravessam a realidade social, p o-
lít ica, econômica e cultural, mas que, nem sempre 
são identif icados no dia a dia da escola e por mu i-
tas vezes ficam ao largo das Políticas Educaci o-
nais. Dado à complexidade da realidade social e a 
crescente percepção de que a escola está inser i-
da neste processo, é necessário aprofundar essa 
relação através de discussões que coloquem a 
função social da escola e que venham aproximar 
a família do contexto escolar. O processo educ a-
cional não está alheio a isso, ou seja, O sistema 
de ensino também se constitui em um espaço de 
concretização dos problemas sociais, neste sent i-
do  e na perspectiva de atuação profissional no 
campo educacional, poderíamos indicar inúmeras 
possibil idades de contribuição do Assistente So-
cial no espaço educacional, no entanto, a título de 
contribuição para o debate que precisa ser sist e-
matizado, estamos enucleando três grandes d i-
mensões de intervenção possíveis no processo 
educacional, e em especial no contexto escolar, 
sendo elas: 

(A) A escola e o espaço social a que pertence/  A 
escola como espaço de inclusão social/ e A 
escola como instância de gestão democrát i-
ca. 

(B) A escola como núcleo educacional/ Escola 
como espaço de l iberdade/ Escola como es-
paço conservador.  

(C) A escola como ambiente familiar/ A escola 
como espaço discussão e análise/ a Escola 
como aspecto de segurança interpessoal.  

(D) A escola e o espaço social /  A escola como 
espaço de inclusão pessoal/ e A escola como 
instância de gestão social e cultural.  

46. Sabemos, pois, que os níveis atuais e pobreza e 
miséria tem a sua expressão direta na educação. 
Se por um lado o sistema de ensino se mostra i n-
suficiente, seja do ponto de vista qualitativo ou 
mesmo quantitativo, por outro mesmo quando a 
vaga é assegurada à criança ou ao adolescente, 
este não consegue concluir seus estudos. O Se r-
viço Social terá, dentre suas relevantes funções, 
a atribuição de analisar e diagnosticar as causas 
dos problemas sociais detectados em relação aos 

alunos, nas escolas frequentadas por estes, obje-
tivando atuar nestas questões preventivamente, 
de forma a saná-las ou atenuá-las, sendo o papel 
fundamental de o Assistente Social prevenir e 
promover respectivamente:  

(A) Acesso / permanência.  
(B) Aprendizado / permanência.  
(C) Insubordinação / Aprendizado.  
(D) Evasão / Qualidade. 

47. A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opin i-
ão técnica sobre matéria de SERVIÇO SOCIAL 
por meio de pareceres, laudos, perícias e man i-
festações é atribuição privativa do assistente s o-
cial, devidamente inscrito no Conselho Regional 
de Serviço Social de sua área de atuação, nos 
termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 
8662/93 e pressupõem a devida e necessária 
competência técnica, teórico-metodológica, auto-
nomia e compromisso ético, sendo assim na emi s-
são destes, esta deverá ser sempre:  

(A) O assistente social poderá emitir sua opinião 
técnica sobre o que é de sua área de atuação 
e de sua atribuição legal, para qual está ha-
bil i tado e autorizado a exercer, assinando e 
identif icando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social, mesmo 
que em relatórios realizados em equipe In-
terdisciplinar ou multidisciplinar.  

(B) Entendimento ou opinião técnica do assisten-
te social sobre o objeto da intervenção con-
junta com outra categoria profissional e/ ou 
equipe multiprofissional, deve destacar a sua 
área de conhecimento separadamente, del i-
mitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, 
instrumentos uti l izados, análise social e ou-
tros componentes que devem estar contem-
plados na opinião técnica.  

(C) O assistente social deve, sempre que poss í-
vel, integrar equipes multiprofissionais, bem 
como incentivar e estimular o trabalho inte r-
disciplinar, podendo a l ivre escolha Laudos e 
pareceres conjuntos com outros profissionais 
que atuam no mesmo caso. 

(D) No atendimento multiprofissional a avaliação, 
discussão e laudo da situação poderá ser 
multiprofissional, respeitando a conclusão 
manifestada por escritos dos profissionais, 
que tem seu âmbito de intervenção nas suas 
atribuições privativas. 

48. O Assistente Social tem a l iberdade de escolher 
os procedimentos técnicos a serem uti l izados  para 
a realização de uma ação na prática profissional.  
Sua ampla autonomia no exercício da profissão é 
garantida pelo Código de Ética da profissão, no 
intuito de contribuir com o processo de investiga-
ção, conhecimento, intervenção e avaliação de 
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uma determinada situação Considerando que os 
diversos instrumentos de trabalho são ferramen-
tas que nos permitem formular respostas inovado-
ras e efetivas às demandas que se impõem cons-
tantemente em nossa rotina, é essencial saber o 
que são e quando se aplica cada um deles, no 
destarte quando fazemos menção a um processo 
metodológico específico do Serviço Social, que 
tem por finalidade conhecer com profundidade, e 
de forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social objeto da interven-
ção profissional – especialmente nos seus aspec-
tos socioeconômicos, familiares e culturais, esta-
mos falando sobre um:  

(A) Laudo Social .  
(B) Estudo social .  
(C) Relatório social .  
(D) Parecer social .  

49. O discurso neoliberal vem ao encontro a tradição 
política brasileira, reatual izando, com os preceitos 
de privatização do Estado, nossa tradição autor i-
tária excludente, expressa no que qualif ica de 
"autoritarismo social": uma sociedade hierarqu i-
zada em que as relações sociais são regidas ora 
pela cumplicidade - quando os sujeitos se reco-
nhecem como iguais -,  ora pelo mando e obediên-
cia, no lugar da igualdade dos direitos, da igua l-
dade jurídica dos cidadãos. Assim, a privatização 
à brasileira representa a transferência de prote-
ção aos oligopólios, dentro de um projeto de en-
colhimento dos espaços públicos e alargamento 
dos espaços privados, em que a classe dominante 
faz do Estado O seu instrumento econômico pr i-
vado, destinado a manter seus privi légios. Esse 
discurso possui, a espantosa façanha de atribuir 
título de modernidade ao que é mais atrasado na 
sociedade brasileira – e daí seu caráter claramen-
te conservador e antidemocrático: fazer do int e-
resse privado a medida de todas as coisas, obs-
truindo a dimensão ética da vida social pela 
recusa da responsabil idade e obrigação social, f i-
cando assim evidenciado: 

(A) Um retrocesso no qual este processo de pr i-
vatização das políticas públicas vem adqu i-
rindo uma nítida ofensiva no campo da assi s-
tência social, com a inserção de grandes 
empresas oligopolistas na esfera da "fi lantro-
pia social".  

(B) Um avanço social cujas práticas são benfe i-
torias a população em situação de vulnerab i-
l idade. 

(C) Um processo de reconstrução da fi lantropia o 
que no campo da Assistência Social na atua-
l idade está em escassez e que em seu pas-
sado usual era extremamente favorável a po-
pulação de maior vulnerabil idade, visto que 

necessitam de ações fi lantrópicas e não de 
autonomia. 

(D) Um retrocesso, pois a força de trabalho ex-
cedente deveria ser aproveitada em outros 
setores da Indústria e ou novas formas de 
gestão da força de trabalho.  

50. O conhecimento é sem dúvida o principal instru-
mento de trabalho em qualquer área, pois permite 
que o profissional tenha uma real dimensão das 
diversas possibil idades de intervenção. Assim 
como as mediações que se constituem a partir da 
singularidade, universalidade e part icularidade, a 
instrumentalidade deve se pautar sobre a realida-
de social, cuja concretude e complexidade neces-
sitam de um aparato técnico-metodológico especí-
ficos, de modo que, seja possível compreender a 
totalidade do objeto de intervenção. O Instrumen-
to que permite realizar uma escuta qualif icada, no 
qual se tem por objetivos promover o conhecime n-
to da realidade dos usuários, bem como realizar 
os encaminhamentos e orientações necessários 
para a garantia de direitos se faz através da:  

(A) Atendimento Social .  
(B) Reunião. 
(C) Acompanhamento Social .  
(D) Entrevista. 

 



 

 

 


