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EM SERVIÇO SOCIALCONCURSO 
SEDEST

QUESTÕES COMENTADAS



COM A PALAVRA: 
A ASSISTENTE SOCIAL CONCURSEIRA

10 QUESTÕES COMENTADAS DOS TEMAS MAIS 
IMPORTANTES EM CONCURSOS DE SERVIÇO SOCIAL

#1

#2 VAMOS TREINAR?

POR QUE PRATICAR QUESTÕES É IMPORTANTE 
PARA MINHA APROVAÇÃO?



#1 COM A 

PALAVRA

#1 COM A 

PALAVRA

ASSISTENTE SOCIAL CONCURSEIRA



Pense comigo, através desse método de estudo o candidato pode
conhecer melhor a maneira com que a banca examinadora monta a
prova e, consequentemente, verificar como os temas são abordados
ao longo da avaliação! 

 

Ademais, isso também pode servir como uma métrica para mensurar
e conhecer quais disciplinas e assuntos ainda não estão claros ou
apresentam dificuldades para o candidato.  

 

Muitas pessoas pensam que apenas lendo a teoria irão dominar o
conteúdo e estar preparados para a prova. Mas você é diferente e
agora já sabe o que pode fazer para impulsionar seu estudos!  

 

Espero que goste do material que eu e a 2B Educação selecionamos
para você!  

 

Atenciosamente,  

#1
Olá! 

Vocês sabiam que a prática de resolução de questões é uma das maneiras
mais eficazes de estudar para as provas e fases de concursos públicos? 

 

Assistente Social Concurseira 



#2 VAMOS 

PRATICAR? 

#2 VAMOS 

PRATICAR? 
QUESTÕES COMENTADAS



Q1
No contexto da crise capitalista que teve início nos anos de 1970, com fortes rebatimentos na
configuração dos Estados Nacionais, um grupo de intelectuais contratados por instituições
financeiras e do governo dos Estados Unidos, reunidos em novembro de 1989, apresentou um
conjunto de medidas que ficou conhecido como Consenso de Washington. Em relação a esse
Consenso, é correto afirmar que: 

 

[A] disciplina fiscal, reforma tributária, abertura comercial e direito de propriedade são
componentes dessas medidas destinadas a ajustar os Estados ao novo contexto. 

[B] a aplicação das medidas estabelecidas por esse Consenso no contexto brasileiro
significou a ampliação do gasto social com implicações no tamanho do Estado. 

[C] a subordinação do Mercado ao Estado resulta da aplicação das medidas de Bretton
Woods. 

[D] ficaram à parte das medidas a abertura comercial, a publicização das estatais e os juros
de mercado. 

 

 

(ANALISTA – DENTRAN/MT – UFMT – 2015) 



R1
Alternativa A: CORRETA. O Consenso de Washington recomendou profundas alterações no
sistema tributário (cobranças de impostos) favorecendo o aumento do lucro de grandes
empresas; Possibilitou o aumento de exportações e importações com redução de tarifas
alfandegárias. Significou a transferência dos custos estatais para iniciativa privada e redução
dos gastos do Estado através de cortes de funcionários. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Apesar do Brasil não ter incorporado inicialmente as
recomendações do Consenso de Washington, na década de 90, século XX, tais medidas foram
incorporadas via política de privatização para conter a crise econômica, mas, não significou
ampliação do gasto social pelo Estado. 
 
Alternativa C: INCORRETA. Breton Woods foi uma Conferência ocorrida nos EUA, em 1944,
estabelecendo o dólar como moeda forte internacional e o imperialismo americano. O
Consenso de Washington surge no final da década de 80 e significa não um fortalecimento do
Estado e sim sua subordinação ao capital. 
 
Alternativa D: INCORRETA. A abertura comercial foi uma das recomendações feitas pelo
Consenso de Washington além do apoio ao crescimento de juros pelo mercado. 

(ANALISTA – DENTRAN/MT – UFMT – 2015) 



Q2
Historicamente, o surgimento do serviço social se dá por meio da iniciativa de movimentos
laicos oriundos das classes dominantes, vinculados à Igreja Católica, para atuar junto ao
proletariado nas sequelas materiais da exploração capitalista. Para Iamamoto (2005), esses
elementos demarcam os limites dentro dos quais o serviço social deve atuar, que se
expressam. 

 

 

[A] na politização e na fé. 

[B] no militantismo e no controle. 

[C] na caridade e na repressão. 

[D] na refilantropização e no pragmatismo. 

[E] no tecnicismo e na disciplina. 

(ANALISTA – CELG DISTRIBUIÇÃO – UFG – 2014) 



R2
Alternativa A: INCORRETA. A politização do Serviço Social só vai ocorrer nas décadas de 60/70, século
20, com influência dos movimentos sociais tendo como marco o Movimento de Reconceituação. As
primeiras escolas de Serviço Social no Brasil surgem na década de 30, século XX. A fé de fato era um
componente importante no referido contexto histórico. 
 
Alternativa B: INCORRETA. O Serviço Social é caracterizado pelo militantismo na década de 60, século
XX. O controle social, de fato, era umas das premissas do trabalho do Serviço Social que na sua origem
tinha como referencial teórico o positivismo e o funcionalismo. 
 

Alternativa: C: CORRETA. A caridade e a repressão marcam a origem do Serviço Social que tem na
Igreja Católica grande influencia para o desenvolvimento de práticas assistencialistas e conservadoras.
 
Alternativa D: INCORRETA. A refilantropia está relacionada à prática de grandes incorporações
econômicas na questão social. Trata-se de uma nova filantropia ligadas às forças produtivas,
caracte4rizada como responsabilidade social. Cenário contemporâneo com desresponsabilização do
Estado das suas funções. 
 
Alternativa E: INCORRETA. O tecnicismo (super valorização da técnica) ocorre no Serviço Social nas
décadas de 40/50, século XX, por influência norte-americana, psicologismo e sociologia com bases
funcionalista/sistêmica e positivista. 

(ANALISTA – CELG DISTRIBUIÇÃO – UFG – 2014) 



Q3

Nos anos 1990, no Brasil, a entrada da política neoliberal promoveu o desmonte do

Estado, a fim de adequá-lo ao novo modelo. No que diz respeito às políticas sociais, a

introdução do modelo neoliberal se deu por meio de:  

 

 

[A] estatização, metas e distributividade;  

[B] privatização, focalização e descentralização;  

[C] distributividade, centralização e gerenciamento;  

[D] universalização, financiamento e descentralização;  

[E] expansão, privatização e centralização. 

 

(ANALISTA – TJ/GO – FGV – 2014) 



R3

 
Alternativa A: INCORRETA. Não se trata de estatização. Lembre-se que no modelo
neoliberal ocorre menos Estado e mais mercado. 
   
Alternativa B: CORRETA. Privatização, focalização e descentralização constituem do tripé
da política social no neoliberalismo.  
 
Alternativa C: INCORRETA. Não se trata neste contexto de distributividade e centralização
e sim de focalização – política social focada em atender pontualmente a determinados
sujeitos - e descentralização – transferência de responsabilização, ou seja, minimização do
Estado.  
 
Alternativa D: INCORRETA. Não há de se pensar em universalização e financiamento no
contexto neoliberal.   
 
Alternativa E: INCORRETA. No neoliberalismo há focalização e descentralização e não o
contrario como sinaliza a questão. 

(ANALISTA – TJ/GO – FGV – 2014) 



Q4
Com relação às características das instituições do terceiro setor, julgue as afirmativas a seguir. 
 
I. O certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pode ser pleiteado junto
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, desde que a instituição preencha os
requisitos exigidos, dentre eles, o de atuar diretamente nas áreas da assistência social,
educação e saúde.  
 
II. As entidades de terceiro setor caracterizam-se por não se constituírem de caráter público,
portanto não desenvolvem um trabalho de interesse público, e sim institucional.  
 
III. A construção de instrumentos e ferramentas de gestão adequadas às especificidades e
singularidades das organizações do terceiro setor pauta-se no necessário reordenamento
administrativo e técnico.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
A) Somente I e II estão corretas.  
B) Somente a II está correta.  
C) Somente I e III estão corretas.  
D) Somente a I está correta.  
E) Somente a III está correta.  

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE CAMBARÁ/PR – 
FUNTEF – 2016)



R4

 

Assertiva I: INCORRETA. O CEBAS é uma certificação concedida as instituições
beneficentes de Assistência Social, que prestam serviços nas áreas de saúde, educação e
assistência social. O certificado é disponibilizado pelo Governo Federal, por meio dos
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde e Educação. 
 
Assertiva II: INCORRETA. O enunciado está incorreto, pois, trata-se de instituições de
direito privado, sem fins lucrativos, que ofertam serviços de interesse público. 
 
Assertiva III: CORRETA. A assertiva informa sobre a dinâmica da realidade social, na qual
abrange aos aspectos políticos, sociais, econômicos, legais, e apresentados às instituições
do Terceiro Setor, em que estas necessitam para melhor responder as demandas que se
apresentam, precisam apreender novos conhecimentos e técnicas as quais contribuam
para gerenciamento destas instituições. 
 

Resposta: E 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE CAMBARÁ/PR – 
FUNTEF – 2016)



Q5
Com a crescente parceria entre o público e o privado na proteção social brasileira, o
mercado de trabalho para os Assistentes social tendeu a crescer no âmbito das
entidades não governamentais. Assinale a opção que não caracteriza esse espaço
profissional. 
 

A) Forte influência do discurso da autonomia, solidariedade e parceria nas ações
sociais. 

B) Independência e autonomia para a formulação e execução dos serviços sociais. 

C) Jornadas de trabalho em regime de tempo parcial com remuneração salarial
proporcional. 
D) Prestação de serviços sob diferentes relações, inclusive como voluntários e
autônomos. 

E) Atendimento restrito a segmentos específicos sob o princípio da elegibilidade dos
serviços. 

 

(ANALISTA DE GESTÃO – COMPESA – FGV – 2014)



R5
Alternativa A: INCORRETA. As ações realizadas pelas instituições sem fins
lucrativos, desresponsabiliza o Estado frente as demandas sociais, reduz os
direitos sociais a ações voltadas solidariedade, filantropia, chegando muitas
vezes a utilizar como discurso ideológico, a autonomia ou democracia, que na
verdade, despolitiza o caráter original dessas instituições. 

   

Alternativa B: CORRETA. O Terceiro Setor emerge como novo campo de
inserção aos Assistentes Sociais, logo, requisita novas habilidades e apresenta
diferenciadas condições e relações de trabalho que repercutem sobre a
autonomia profissional. (ALENCAR, 2009)  

 

Alternativa C: INCORRETA. Esses novos espaços sócios ocupacionais, são
marcados pela precariedade dos vínculos empregatícios, baixos salários,

jornada de trabalho de tempo parcial, muitos vínculos de trabalho,

rotatividades de emprego. (SERRA, 2000 apud ALENCAR, 2009) 

 

(ANALISTA DE GESTÃO – COMPESA – FGV – 2014)



R5
 
 
Alternativa D: INCORRETA. O enunciado informa sobre uma realidade
apresentada aos profissionais do Serviço Social junto as instituições do Terceiro
Setor, no que tange a expansão das práticas do voluntariado, que
desprofissionalizam o exercício profissional. Quanto a questão do trabalho
autônomo, podemos relacionar essa de modalidade ao desenvolvimento
assessoria/consultoria a movimentos sociais e gestão de políticas sociais, onde
são operacionalizados serviços de competência específica, porém, sem vínculo
empregatício. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Trata-se de atendimentos voltados a grupos
específicos, tendo como base o princípio da seletividade no atendimento social,
repercutindo sobre o significado original do trabalho do Assistente Social, assim
como sua abrangência. (ALENCAR, 2009).  
 

(ANALISTA DE GESTÃO – COMPESA – FGV – 2014)



Q6

 O Projeto de Trabalho no âmbito institucional é uma importante ____________ de
____________profissional, devendo ser materializado contendo elementos como
____________, explicando o que o Assistente Social pretende alcançar, quantificando e
qualificando o trabalho sob a forma de ______________________, assim como os
mecanismos de __________________ de seu trabalho.  

 

Assinale a alternativa que preenche respectiva e corretamente as lacunas do texto. 

 

A) estratégia, reconhecimento, objetivos, metas, controle social. 
B) forma, valorização, objeto, recursos, registros. 

C) tática, registro, recursos, números, publicização. 

D) técnica, registro, metas, recursos, divulgação. 

 

 

(ANALISTA DO SERVIÇO DE TRANSITO – 
DENTRAN/MT – UFMT – 2015)



R6

Alternativa A: CORRETA. O Projeto Profissional é de fato uma estratégia de
reconhecimento profissional devendo conter enquanto instrumento elementos
como objetivos e metas e passar pelo controle da sociedade, ouse já, avaliação e
acompanhamento pelos usuários do serviço. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Um Projeto de trabalho não é uma forma de valorização
do profissional. A quantificação e qualificação do trabalho não se resumem aos
seus recursos. Os registros são inerentes à pratica do profissional no seu cotidiano. 
 
Alternativa C: INCORRETA. O Projeto Profissional não é uma tática e registro
profissional. Seus dados qualitativos e quantitativos não se caracterizam como
números. 
 
Alternativa D: INCORRETA. O Projeto Profissional não é uma técnica nem registro
do trabalho profissional. 

(ANALISTA DO SERVIÇO DE TRANSITO – 
DENTRAN/MT – UFMT – 2015)



Q7
Conforme previsões contidas no Código de Ética, no que se refere às relações com as
instituições empregadoras e outras (art. 8.º E), é dever do assistente social. 
 
(A) garantir o repasse direto das verbas sob sua responsabilidade à entidade indicada,
quando se tratar de repasses privados.  
 
(B) valer-se de sua autoridade, competência e interesse para definir o uso das verbas sob sua
responsabilidade. 
 
(C) empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os
interesses e necessidades coletivas dos(as) usuários(as). 
 
(D) utilizar com transparência as verbas sob sua responsabilidade, de acordo com os
interesses institucionais. 
 
(E) aplicar as verbas sob sua responsabilidade de acordo com os interesses de
aperfeiçoamento profissional. 
 

(ANALISTA TÉCNICO – FUNDAÇÃO CASA/SP – 
VUNESP - 2013)



R7
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com o Código de Ética Art. 8 E, cabe ao profissional
empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses e
necessidades coletivas dos/as usuários/as. 
 
Alternativa B: INCORRETA. O (a) assistente social segundo o seu código de ética não se pode valer
de sua autoridade, competência e interesse para valer-se de benefícios para si ou para outros. 
 
Alternativa C: CORRETA.  A alternativa está de acordo com as previsões contidas no código de
ética do assistente social, CAPITULO II - Das Relações com as Instituições Empregadoras e outras
Art. 8º E. 
 
Alternativa D: INCORRETA. O assistente social não deve utilizar as verbas em beneficio aos
interesses da instituição. 
 
Alternativa E: INCORRETA.  O assistente social em hipótese alguma pode utilizar as verbas
destinadas para a instituição em beneficio próprio. Como está previsto no Código de Ética do
Assistente Social, CAPITULO II – Das Relações com as Instituições Empregadoras e outras Art. 9º C. 
 

(ANALISTA TÉCNICO – FUNDAÇÃO CASA/SP – 
VUNESP - 2013)



Q8

A prática profissional do assistente social, na perspectiva histórico-crítica, apropria-se dos

fundamentos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo da profissão para, entre

outros aspectos, apreender as determinações, a legalidade e as contradições presentes nas

relações sociais — enfatizando as transformações no mundo do trabalho, o papel do Estado e da

sociedade civil, a relação entre público e privado, e as condições de vida 

 

(A) de toda a população do país. 

(B) dos grupos vitimados e discriminados. 

(C) de segmentos da classe trabalhadora. 

(D) de pessoas com deficiências. 

(E) de idosos que não possuam acompanhamento familiar. 

 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP – VUNESP  – 2016) 



R8
Alternativa A: INCORRETA. O enunciado está relacionando a prática do assistente social com

relação às mudanças no mundo do trabalho, delimitando-o, enquanto a alternativa está

abrangendo toda a população do país. Sendo que há desigualdades econômicas, políticas e

sociais no âmbito da população em geral. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Limitando exclusivamente determinados grupos, fugindo

totalmente dos argumentos do enunciado que estão relacionados a classes sociais, no que se

refere às transformações no mundo trabalho. 

 

Alternativa C: CORRETA. Com o aprofundamento do profissional de Serviço Social, começa a

apontar a possibilidade de mediação entre as camadas da sociedade burguesa com a

sociedade proletária, enfatizando o acesso aos interesses e necessidade de transformação e

empoderamento da classe trabalhadora na perspectiva de sua emancipação histórica. 

 

 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP – VUNESP  – 2016) 



R8

 

Alternativa D: INCORRETA. A prática do assistente social não se limita apenas aos

deficientes, mas abrange todos os segmentos da classe excluída e subalterna, da sociedade.

Sendo que a alternativa refere as contradições nas relações sociais e foca na relação do

mundo do trabalho. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Referente aos idosos, também é uma prática e área de atuação

do assistente social, sendo que a temática refere-se às políticas sociais no âmbito de atuação

do Estado e sociedade em relação a Organização das classes subalternas. 

 

 

 

 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP – VUNESP  – 2016) 



Q9
O trabalho social com famílias do PAIF é materializado por meio de ações que

convergem para atender determinado objetivo. Nesse sentido, são ações que compõem

o Trabalho Social com Famílias do PAIF, dentre outras: 

I – Encaminhamentos. 

II – Oficinas terapêuticas. 

III – Ações Particularizadas. 

IV – Acolhida. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas a afirmativa II é incorreta. 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE LOBATO – 2015) 



R9
Assertiva I: CORRETA. Faz parte das ações para o atendimento do PAIF os encaminhamentos que

devem ser implementados de forma articulada, planejada e avaliada.  

 

Assertiva II: INCORRETA. Não faz parte das ações do PAIF às oficinas terapêuticas. Se a assertiva

fizesse referências a oficinas com as famílias com o objetivo de reflexão de algum tema sugerido

pelas próprias famílias ou tema que discutisse sobre vulnerabilidade social, faria a assertiva

correta.  

 

Assertiva III: CORRETA. Também consiste como uma das ações do PAIF as ações particularizadas,

e também precisam ser implementadas de forma articulada, planejada e avaliada. 

 

Assertiva IV: CORRETA. A acolhida funciona como uma ação do programa, da mesma forma

precisa ser implementada de forma articulada, planejada e avaliada. 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE LOBATO – 2015) 



Q10

Sobre a Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, é correto afirmar que: 

 

(A) é assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios. 

(B) competirá ao SUS (Sistema Único de Saúde) a coordenação geral da Política Nacional do Idoso,

com a participação dos conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso. 

(C) apenas a família tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 

(D) é autorizada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica

ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social. 

(E) os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos

permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos

e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE JUAZEIRO/BA – 
AOCP – 2016)  



R10

Alternativa A: INCORRETA. Informação incompleta, segundo o artigo 10, parágrafo

1º da Política Nacional do Idoso – que afirma: É assegurado ao idoso o direito de

dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de

incapacidade judicialmente comprovada. 

 

Alternativa B: INCORRETA. O artigo 5 da Política Nacional do Idoso desmente esta

informação, trazendo que “Competirá ao órgão ministerial responsável pela

assistência e promoção social a coordenação geral da política nacional do idoso,

com a participação dos conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e

municipais do idoso” e não ao SUS. 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE JUAZEIRO/BA – 
AOCP – 2016)  



R10

 

Alternativa C: INCORRETA. É também dever da sociedade e do estado, além da

família, assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à

vida., conforme artigo 3, parágrafo I, da Política nacional do Idoso. 

 

Alternativa D: INCORRETA. Segundo o parágrafo único do artigo 4 da Política, essa

permanência é vedada. 

 

Alternativa E: CORRETA. Assertiva consta no artigo 6º da Política Nacional do Idoso. 

(ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE JUAZEIRO/BA – 
AOCP – 2016)  
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