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1. (ANALISTA – DENTRAN/MT – UFMT – 2015) O processo de 

institucionalização do Serviço Social brasileiro é marcado pelos seguintes 

eventos: 

 

A) Emergência da Questão Social e profissionalização da ação social católica. 

B) Surgimento de grandes instituições socioassistenciais e criação da primeira 

Escola de Serviço Social. 

C) Fortalecimento da classe trabalhadora e criação da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). 

D) Surgimento da Questão Social e sistematização do acervo teórico-

metodológico da profissão. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. A ação social católica no Brasil apenas tomou 

caráter profissional após o surgimento das primeiras instituições de ensino 

especializadas como o CEAS, sendo que, apenas na década de 1950, com 

criação da PETROBAS, marcando a industrialização no Brasil. Dessa forma 

evidenciando as expressões da Questão Social. 

 

Alternativa B: CORRETA. A institucionalização do Serviço Social no Brasil é 

marcada pela década de 30, século XX, período em que surge em São Paulo o 

Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), como primeira instituição a oferecer 

uma formação técnica para a prestação da assistência através do estudo da 

doutrina social da Igreja. Em 1942 surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

com o intuito de exercer a assistência social a nível nacional.  

 

Alternativa C: INCORRETA. A CLT aprovada em 1943 surgiu através dos 

movimentos da classe trabalhadora e seus representantes em busca de 

melhorias nas suas condições de trabalho como a redução da carga horária de 

trabalho que era de 12 horas/dia, o fim do trabalho de menores entre outras. 

 

 



 

4 

 

Alternativa D: INCORRETA. A Questão Social tem seu surgimento na revolução 

industrial na Europa através do processo de exploração e precarização da força 

de trabalho e desigualdade entre a burguesia e o proletariado, pelo modo de 

produção capitalista industrial. Nessa época, na Europa, as ações sociais, com 

objetivo de fazer a manutenção do proletariado para que o mesmo continuasse 

a produzir, eram realizadas pela Igreja e por mulheres da classe burguesa de 

forma caridosa. 

 

 

2. (ANALISTA – DENTRAN/MT – UFMT – 2015) 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. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

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. 
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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. 

 

 

3. (ANALISTA – DENTRAN/MT – UFMT – 2015) Sobre a emergência do 

Serviço Social como profissão, analise as afirmativas.  

 

I. A profissionalização do Serviço Social deriva da ajuda, da racionalização da 

filantropia e da organização da caridade. 

II. A constituição da profissão resulta da emergência de um espaço determinado 

na divisão sociotécnica do trabalho. 

III. Existe uma vinculação decisiva entre a profissionalização do Serviço Social e 

a dinâmica da ordem capitalista monopólica. 

IV. A constituição da profissão é resultado de um processo cumulativo cuja 

origem localiza-se nas protoformas do Serviço Social. 

 

Estão corretas as afirmativas 

 

A) I, II, III e IV. 

B) II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Assertiva I: INCORRETA. A profissionalização do Serviço Social decorre do 

processo de industrialização, ampliação da legislação social e criação das 

grandes instituições sociais que demarcam o processo de institucionalização do 

Serviço Social. 

 

Assertiva II: CORRETA. O Serviço Social, mesmo que de forma não direta, 

participa da produção e reprodução da força de trabalho, no contexto capitalista, 

sendo incluído em atividades que indiretamente possibilitam o lucro ao sistema 
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capitalista. Dessa forma, as atividades que desenvolve são importantes e/ou 

facilitadoras ao movimento do capital. 

 

Assertiva III: CORRETA. O Serviço Social como profissão está vinculado com 

a Questão Social que caracteriza-se por um conjunto de problemas econômica, 

políticas e sociais que atingem a classe trabalhadora num contexto capitalista. 

Assertiva IV: INCORRETA. As protoformas do Serviço Social estão 

relacionadas à origem conservadora da profissão, de forte influência católica, e 

não à sua profissionalização. 

 

Resposta: B 

 

4. (ANALISTA – CELG DISTRIBUIÇÃO – UFG – 2014) 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. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

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 influência para o 

desenvolvimento de práticas assistencialistas e conservadoras.  
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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. 

 

 

 

5. (ANALISTA – CELG DISTRIBUIÇÃO – UFG – 2014) Na reflexão de Netto 

(2005) sobre o processo de renovação do serviço social, o exercício 

profissional na perspectiva da reatualização do conservadorismo é 

fundamentado. 

 

A) em comunidades terapêuticas. 

B) em medidas socioeducativas. 

C) na ajuda psicossocial. 

D) na análise macrossocietárias. 

E) em processos político-organizativos. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: INCORRETA. As comunidades terapêuticas surgiram na década 

de 50, século 20, para tratamento de neuroses em pacientes dependentes 

químicos, abordagens educativas, individuais e grupais. No Brasil a metodologia 

pode ser religiosa, atividade laboral, médico ou assistencialista. Tem como base 

os contatos afetivos e ressignificação de códigos de relacionamentos e objetivos 

de vida. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Medidas socioeducativas estão previstas no art. 

112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para adolescentes que 

cometeram ato infracional, década de 90, século XX. 

 

Alternativa C: CORRETA. A perspectiva da reatualização foi uma proposta do 

movimento conservador do Serviço Social com o objetivo inicial de romper com 

o conservadorismo no Serviço Social, porém, significa um novo 

conservadorismo, pois, rejeita as teorias funcionalista e positivista, como 
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também a teoria crítica marxista. A reatualização do conservadorismo no Serviço 

Social considera o sujeito como “cliente” e não como usuário, cidadão de direitos. 

Possui uma abordagem fenomenológica, com exercício profissional baseado na 

ajuda psicossocial. 

 

Alternativa D: INCORRETA. A análise macrossocietária tem base teórica 

marxista e influência no Serviço Social na década de 60, século XX. Significou 

um amadurecimento teórico político para a profissão a partir da década de 80 e 

possibilitou um pensamento crítico ao Serviço Social. 

 

Alternativa E: INCORRETA. Os processos políticos e organizativos, no Serviço 

Social, têm como marco as décadas de 60/70, século XX, com influência dos 

movimentos sociais e luta contra ditadura. Foram importantes para que o Serviço 

Social refletisse sobre sua teoria e metodologia. Significou um momento crítico 

da profissão, tentando romper com o conservadorismo. 
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1. (ANALISTA DO SERVIÇO DE TRANSITO – DENTRAN/MT – UFMT – 

2015) A reestruturação produtiva cuja expressão é a acumulação flexível 

caracteriza-se pela 

 

A) especialização excessiva do trabalho. 

B) produção em massa. 

C) redução do processo de terceirização da produção. 

D) realização de várias funções por um mesmo trabalhador. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário  

 

Alternativa A: INCORRETA. A reestruturação produtiva tem como a 

especialização do trabalho a divisão de tarefas com funções específicas. O 

objetivo é rapidez e eficiência do trabalho.  

 

Alternativa B: INCORRETA. A acumulação flexível ou Toyotismo é 

caracterizada por romper com o padrão fordista de produção em massa. 

 

Alternativa C: INCORRETA. A terceirização é uma estratégia da reestruturação 

produtiva para conter a crise e aumentar o lucro. Desse modo, com a 

reestruturação produtiva no Brasil, principalmente a partir da década de 90, 

século XX, houve a introdução dos programas de Qualidade Total e 

Terceirização. 

 

Alternativa D: CORRETA. A reestruturação produtiva tem como uma das 

principais características a redução dos postos de trabalho. Com a justificativa 

de conter a crise e aumentar o lucro, há aumento do desemprego e aqueles 

trabalhadores que permanecem no mercado de trabalho trabalham de forma 

intensa. Há exigência de um trabalhar flexível que possa atuar em diversas 

áreas. Desse modo, há a necessidade de um novo perfil de trabalhador. 
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2. (ANALISTA DO SERVIÇO DE TRANSITO – DENTRAN/MT – UFMT – 

2015) Em que pese controvérsias teóricas, considera-se resultado da 

crise da sociedade salarial nos países centrais: 

 

A) A reestruturação dos processos produtivos. 

B) A emergência da nova questão social. 

C) O Estado de Bem-Estar Social. 

D) O Estado interventor. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário   

 

Alternativa A: INCORRETA. A reestruturação dos processos produtivos ocorre 

como necessidade do capital de conter a crise e aumentar o lucro. No Brasil, 

suas principais características se desenvolvem com a introdução dos Programas 

de Qualidade Total e Terceirização. 

 

Alternativa B: CORRETA. A crise da sociedade capitalista tem suas origens no 

processo de Revolução Industrial, século XIX, e tem como consequências 

aumento da precarização do trabalho, desemprego estrutural e aumento das 

desigualdades. Isso se configura na emergência da nova questão social. 

 

Alternativa C: INCORRETA. O Estado de Bem-Estar Social caracteriza-se 

como uma solução para a crise econômica na década de 20, século XX. Uma 

crise do capitalismo e do Estado. 

 

Alternativa D: INCORRETA. O Estado interventor está relacionado com o 

período da Primeira Guerra Mundial, quando os governos passaram a intervir 

cada vez mais na economia. 

 

 

3. (ANALISTA DO SERVIÇO DE TRANSITO – DENTRAN/MT – UFMT – 

2015) Em relação às alterações que os espaços ocupacionais e o trabalho 

do Assistente Social sofrem na contemporaneidade, analise as 

afirmativas. 

 

I - As alterações têm raízes nos processos sociais que expressam a dinâmica da 

acumulação capitalista. 

II - Novos contornos são dados ao mercado de trabalho profissional, fazendo 

emergir demandas, novas habilidades, competências e atribuições. 

III - Há tensão entre o trabalho esperado e controlado pelo empregador, as 

demandas dos usuários e a relativa autonomia do Assistente Social. 
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Está correto o que se afirma em 

 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II, apenas 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário  

 

Assertiva I: CORRETA. As alterações no mercado de trabalho do assistente 

social seguem a mesma perspectiva de precarização dos demais trabalhadores, 

no processo de acumulação capitalista. Exigência de um profissional dinâmico, 

flexível e eficiente. 

Assertiva II: CORRETA. A medida que o sistema capitalista começa a enfrentar 

a crise econômica introduz estratégias para aumentar o lucro, envolvendo novas 

formas de exploração da força de trabalho. Sendo assim, novas demandas 

relacionadas às desigualdades emergem, exigindo novas habilidades e 

competências teórico-metodológicas. 

Assertiva III: CORRETA.O assistente social participa do “mar de consensos” na 

relação entre empregador e empregado. Vive o conflito de ter que fazer cumprir 

seu projeto ético-político, que envolve atender às demandas dos usuários e se 

manter empregado. A relativa autonomia refere-se, então, à sua condição de 

trabalhador assalariado que sofre ingerências no espaço de trabalho. 

 

Resposta: A 

 

4. (ASSISTENTE SOCIAL – DPE/MT – FGV – 2015) No processo 

ensino/aprendizagem, a supervisão conjunta envolve dois sujeitos 

profissionais. Assinale a opção que os indica. 

 

(A) Supervisor de campo e estagiário. 

(B) Unidade de ensino e campo de estágio. 

(C) Supervisor acadêmico e estagiário. 

(D) Instituição de estágio e estagiário. 

(E) Supervisor acadêmico e supervisor de campo. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário  
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Alternativa A: INCORRETA. No processo ensino-aprendizagem, a supervisão 

conjunta envolve o superviso de campo, porém, o estagiário é o sujeito 

supervisionado. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Unidade de ensino é o espaço acadêmico onde o 

estagiário terá a supervisão acadêmica e aula teóricas da disciplina. O campo 

de estágio é o local onde o estagiário será supervisionado pelo supervisor de 

campo. Local onde desenvolverá suas atividades práticas de estágio, articulando 

com a teoria. 

 

Alternativa C: INCORRETA. O Supervisor acadêmico é o sujeito responsável 

pela supervisão do estagiário, no espaço acadêmico, considerando também os 

encontros com o supervisor de campo no local onde o estagiário desenvolve 

suas atividades práticas. O estagiário é o sujeito discente a ser supervisionado. 

 

Alternativa D: INCORRETA. Instituição de estágio é o campo no qual o 

estagiário desenvolverá suas atividades práticas. O estagiário é o sujeito 

discente a ser supervisionado nesse espaço. 

 

Alternativa E: CORRETA. Supervisor acadêmico e supervisor de campo são os 

dois sujeitos que, em atividade conjunta, realizam a supervisão do estagiário. 

 

 

5. (ASSISTENTE SOCIAL - DPE/MT - FGV - 2015) A definição do número 

de estagiários a serem supervisionados deve levar em conta a carga 

horária do supervisor de campo, as peculiaridades do campo de estágio 

e a complexidade das atividades profissionais, sendo que o limite máximo 

não deverá exceder:  

 

A) 1 (um) estagiário para cada 2 (duas) horas semanais de trabalho. 

B) 2 (dois) estagiários para cada assistente social por campo de estágio. 

C) 2 (dois) estagiários para cada 8 (oito) horas semanais de trabalho. 

D) 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas semanais de trabalho. 

E) 2 (dois) estagiários por campo de estágio. 

 

 Grau de Dificuldade: Intermediário  
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Alternativa A: INCORRETA. Segundo o Art.2º, da Resolução 553, CFESS, de 

2008, a atividade de supervisão de estágio em Serviço Social é uma atividade 

privativa do assistente social que será considerado o supervisor de campo, ou 

seja, o campo de trabalho em que o assistente social exerce sua atividade e na 

qual haverá a supervisão do estágio. Caberá ao assistente social supervisionar 

um determinado número de estagiários de acordo com sua carga horária de 

trabalho. No caso, será 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas de trabalho 

semanal e não duas horas semanais de trabalho. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Segundo o Art. 3º, da Resolução 553, CFESS, de 

2008, a definição do número de estagiários a serem supervisionados deverá 

levar em conta a carga horária dos profissionais, peculiaridades e complexidade 

do campo. Desse modo, 02 (dois) estagiários por assistente social deve 

considerar a carga horária de cada um deles e não a relação do número de 

estagiários com o campo de estágio. 

 

Alternativa C: INCORRETA. Segundo a Resolução que trata de estágio em 

Serviço Social, deve existir uma relação entre quantidade de estagiário, 

quantidade de assistente social e sua carga horária. No caso, 01 (um) estagiário 

para cada 10 (dez) horas. 

 

Alternativa D: CORRETA. Segundo o Art. 3º, da Resolução 553, CFESS, de 

2008, a quantidade máxima de estagiário por assistente social na instituição, na 

qual se configura o campo de estágio, não deve exceder 01 (um) estagiário para 

cada 10 (dez) horas de trabalho do assistente social. 

 

Alternativa E: INCORRETA. A relação do número de estagiários de Serviço 

Social, segundo a Resolução que trata do estágio, relaciona o número de 

estagiários ao de profissional e sua carga horária, e não por campo de estágio. 
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1. (ANALISTA TÉCNICO – FUNDAÇÃO CASA/SP – VUNESP - 2013) 

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. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

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, CAPÍTULO II - Das Relações 

com as Instituições Empregadoras e outras Art. 8º E. 

 

Alternativa D: INCORRETA. O assistente social não deve utilizar as verbas em 

benefício aos interesses da instituição. 

 

Alternativa B: INCORRETA. O assistente social em hipótese alguma pode 

utilizar as verbas destinadas para a instituição em benefício próprio. Como está 

previsto no Código de Ética do Assistente Social, CAPÍTULO II – Das Relações 

com as Instituições Empregadoras e outras Art. 9º C. 
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2. (ANALISTA DE GESTÃO – COMPESA – FGV - 2014) Acerca da 

legislação e da ética na regulação da profissão, analise as afirmativas a 

seguir. 

 

I. O Código de Ética define princípios que orientam a relação entre os assistentes 

sociais e os usuários dos serviços sociais.  

II. Relaciona o compromisso do Assistente Social com os princípios 

democráticos. 

III. A atividade profissional está regida apenas pela legislação profissional, de 

ordem operacional.  

 

Assinale:  

 

A) se somente a afirmativa III estiver correta.  

B) se as afirmativas I e II estiverem corretas. 

C) se as afirmativas I e III estiverem corretas. 

D) se as afirmativas II e III estiverem corretas.  

E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário. 

 

Assertiva I: CORRETA. O Código de Ética do assistente social possui 11 

princípios fundamentais que orientam a relação do (a) profissional em Serviço 

Social assim também o seu fazer profissional com os usuários dos seus serviços. 

 

Assertiva II: CORRETA. Pois está entre os 11 princípios fundamentais do (a) 

assistente social a defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 

socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida.  

 

Assertiva III. INCORRETA. A atividade profissional do (a) assistente está regida 

pelo seu Código de Ética e pela Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 

8.662/93) 

 

Resposta: B  
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3. (ANALISTA DE GESTÃO – COMPESA – FGV - 2014) De acordo com o 

Código de Ética, as opções a seguir apresentam direitos do Assistente 

Social, à exceção de uma. Assinale-a: 

 

A) Exercer livremente as atividades inerentes à profissão.  

B) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição. 

C) Participar da elaboração e do gerenciamento das políticas sociais. 

D) Participar da formulação e da implementação de programas sociais. 

E) Mover processo ético por desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 

profissional. 

 

Grau de dificuldade: Difícil  

 

Alternativa A: CORRETA. Constitui direito do (a) assistente social o livre 

exercício das atividades inerentes à Profissão;  

 

Alternativa B: INCORRETA. Denunciar falhas nos regulamentos, normas e 

programas da instituição é um DEVER do (a) assistente social (Art. 8º b). 

 

Alternativa C: CORRETA. É direito do (a) assistente social participar da 

elaboração e do gerenciamento das políticas sociais. 

 

Alternativa D: CORRETA. Institui-se como direito do (a) assistente social 

conforme o Código de Ética (Art. 2º C) participar da formulação e implementação 

de programas sociais. 

 

Alternativa E: CORRETA. É direito do (a) assistente social com base no Art. 2º 

E, desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional.   

 

 

4. (ANALISTA – ASSISTENTE SOCIAL – DPE/MT – FGV - 2015) Uma 

assistente social, no exercício de suas atribuições, enviou um relatório ao 

Ministério Público com o intuito de informar a situação de abandono e 

vulnerabilidade social na qual se encontrava a idosa Maria. Após a 

abertura do processo, o Ministério Público nomeou outro assistente social 

para avaliar o fato denunciado. 

 

Em consonância com o Código de Ética Profissional do Assistente Social, a 

postura que deve ser assumida pelo assistente social nomeado é:  
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A) não aceitar a nomeação, comparecendo perante a autoridade competente 

para declarar que está obrigado a guardar sigilo. 

B) aceitar a nomeação e depor como testemunha sobre a situação sigilosa do 

usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional. 

C) não aceitar a nomeação, pois é vedado ao assistente social substituir 

profissional que tenha sido exonerado por defender princípios da ética 

profissional. 

D) aceitar a nomeação, pois a situação em tela não extrapola o âmbito da 

competência profissional. 

E) não aceitar a nomeação e declarar que é vedado ao assistente social intervir 

na prestação de serviços efetuados por outro profissional.   

 

 Grau de dificuldade: Difícil. 

 

 

Alternativa A: INCORRETA.  A situação em tela não se trata de quebra de sigilo 

e sim da nomeação para substituição de cargo.  

 

Alternativa B: INCORRETA. O (a) assistente social possui o direito de manter 

o sigilo profissional, a quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de 

situação de gravidade envolvendo fato delituoso, trazendo prejuízo aos 

interesses dos/as usuários/as, de terceiros e da coletividade e a revelação será 

feita dentro do estritamente necessário.      

 

Alternativa C: INCORRETA. A alternativa traz que a assistente social foi 

exonerada por defender princípios éticos, neste caso entra em contradição com 

a problemática da pergunta, uma vez que, a sua abordagem é sobre a 

substituição da mesma por outro através da nomeação.  

 

Alternativa D: CORRETA.  No âmbito das instituições públicas existe a 

possibilidade do funcionário público ser substituído por outro profissional, à 

problemática da questão, trata-se da substituição da assistente social por outro 

profissional de igual competência técnica, em meios a abertura do processo de 

maus tratos, o qual não impede que o nomeado assuma o cargo, pois o mesmo 

não está infligindo o seu Código de Ética e a Lei de Regulamentação de sua 

Profissão.    
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Alternativa E: INCORRETA. É vedado ao/à assistente social intervir na 

prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro\a profissional, 

salvo a pedido desse\a profissional; em caso de urgência; seguido de imediata 

urgência; seguida da imediata comunicação ao\à profissional; ou quando se 

tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia 

adotada. 

 

 

5. (PROFISSIONAL JÚNIOR – PETROBRAS – CESGRANRIO – 2015) A 

Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de 

Assistente Social e dá outras providências, prevê, em um de seus 

artigos, que o fórum máximo de deliberação da profissão para os fins 

desta lei, e que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua 

forma de convocação dar-se-á em: 

 

A) Assembleias dos Conselhos Regionais 

B) Deliberações da ABEPSS 

C) Encaminhamentos dos Conselhos Regionais 

D) Plenárias conjuntas dos Conselhos Federal e ABEPSS 

E) Reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais 

 

 Grau de dificuldade: Difícil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Compete aos Conselhos Regionais em suas áreas 

de jurisdição, na qualidade de órgão executivo promover assembleia da 

categoria, quando for fixar as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes 

Sociais. (Lei. 8.662/93 Art. 10 VI) 

 

Alternativa B: INCORRETA. A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social – ABEPSS não possui poder de deliberação ao se tratar da 

competência, e solicitar convocação do conjunto CFESS\CRESS. 

 

Alternativa C: INCORRETA. Cabe aos Conselhos Regionais de Serviço Social 

- CRESS por ser um órgão executivo e de primeira instância, o exercício e 

atribuições contidas nos incisos do Art. 10º da LEI 8.662/93. 

 

Alternativa D: INCORRETA.  O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS 

resolve os seus impasses ou tomadas de decisões juntamente com os 

Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS e não com a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS.  
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Alternativa E: CORRETA. Com base na Lei 8.662/93 o fórum máximo de 

deliberação da profissão dar-se-á nas reuniões do conjunto CFESS\CRESS, 

que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação 

(Art. 9). 
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1. (ASSISTENTE SOCIAL – UNICENTRO – UNICENTRO – 2016) O 

Planejamento em Serviço Social, entendido como processo racional, pode 

ser organizado por operações complexas e interligadas, na seguinte 

ordem:  

 

a) reflexão – ação – decisão – retomada da revisão; 

b) ação – decisão – reflexão – retomada da revisão; 

c) reflexão – decisão – ação – retomada da revisão; 

d) decisão – retomada de revisão – ação – reflexão. 

 

Grau de dificuldade: Fácil.  

 

Alternativa A: INCORRETA. É necessário primeiramente o processo de decisão 

e definição de objetivos bem desenhados antecedentes à ação. Ou seja, as 

escolhas no decorrer do processo de construção do planejamento.  

 

Alternativa B: INCORRETA. No que tange a planejamento em serviço social, é 

imprescindível o momento da reflexão dentro do processo, onde será estudada 

a situação para construção dos objetivos.  

 

Alternativa C: CORRETA. De acordo com Baptista (2003), em suma, esse 

processo se caracteriza pela construção do objeto; estudo de situação; definição 

de objetivos para ação; formulação e escolha de alternativas; montagem de 

planos e projetos propriamente ditos; implementação; controle e avaliação do 

processo e da ação executada; retomada do processo de um novo patamar.  

 

Alternativa D: INCORRETA. Seria impossível um planejamento alcançar êxito 

sem uma reflexão prévia e já partindo para a fase da decisão, sem essa reflexão 

detalhada.  
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1. (ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE PINHEIRO PRETO/SC – 

INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2015) Considera-se um instrumento de 

fundamental importância para o desenvolvimento de trabalho do 

profissional de Assistência Social.  

 

a) Planejamento didático.  

b) Planejamento político.  

c) Planejamento social.  

d) Planejamento técnico. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil.  

 

Alternativa A: INCORRETA. De acordo com HAIDT (2006), o planejamento 

didático refere-se à previsão de ações e procedimentos organizados, visando a 

aprendizagem dos alunos. Ou seja, um planejamento voltado para definição de 

objetivos educacionais. Não sociais.  

 

Alternativa B: INCORRETA. A dimensão política do planejamento se 

caracteriza por ser um processo ininterrupto de tomada de decisões. 

Diferentemente do social que não é estável, e perpassa por processos, análises 

e possíveis modificações.  

 

Alternativa C: CORRETA. Este planejamento é um instrumento de fundamental 

importância no fazer profissional do Assistente Social, garantindo-lhe conhecer 

a realidade e desenvolver planos de ação com efetividade.  

 

Alternativa D: INCORRETA. Esse tipo de planejamento não se caracteriza 

como fundamental importância para o trabalho do assistente social, 

aproximando-se mais do planejamento estratégico com suas particularidades. 
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2. (ASSISTENTE SOCIAL – UNICENTRO – UNICENTRO – 2016) No 

campo do Serviço Social, um planejamento profissional que conduza a 

mudanças deve apresentar certas características. Leia as assertivas 

abaixo, que contêm possíveis características desse planejamento:  

 

I. Intervir não somente na singularidade de seu objeto, mas na particularidade da 

situação e na universalidade das relações sociais. 

II. Procurar superar os limites do enfoque situacional para identificar prioridades 

de intervenção, adotando uma visão que não reduza a ação à imediaticidade. 

III. Estabelecer objetivamente, mediante critérios de relevância e viabilidade, as 

prioridades de intervenção, tomando por base a importância da problemática e 

as necessidades do planejador. 

 

Quais são corretas? 

 

a) Apenas I; 

b) Apenas II; 

c) Apenas III; 

d) Apenas I e II. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil  

 

Assertiva I: CORRETA. É necessário uma intervenção ampla, de acordo com o 

cenário social, para além de como a demanda se apresenta (isolada) de forma 

a envolver todos os atores sociais.  

 

Assertiva II: CORRETA. No caso desta afirmativa, é nítido o princípio da 

universalidade no planejamento, abrangendo todos os aspectos para assim ser 

estabelecida uma ação efetiva.  

 

Assertiva III: INCORRETA. Em hipótese alguma um planejamento deve levar 

em conta as necessidades do planejador. É preciso que haja uma construção de 

proposta de forma que venha promover transformações na realidade da 

sociedade ou de uma dada organização.  

 

 

Resposta: D 
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3.  (ASSISTENTE SOCIAL – TJ/RO – FGV – 2015) O planejamento 

estratégico vem adquirindo grande importância na prática profissional do 

assistente social, notadamente aquele envolvido com a gestão de 

programas sociais. Nessa direção, o planejamento estratégico possui 

como ideias orientadoras:  

 

A) a priorização de indicadores de vulnerabilidade social para o estabelecimento 

de metas, independentemente das demandas dos usuários;  

B) o levantamento de diagnósticos situacionais, categorizando-os por ordem de 

importância, tendo como parâmetro os interesses governamentais;  

C) o conhecimento dos problemas, a fim de analisá-los à luz das demandas dos 

usuários, podendo assim propor soluções coletivas;  

D) a normatização dos procedimentos e técnicas de intervenção, manutenção e 

financiamento, de acordo com os interesses da instituição;  

E) a manutenção do status quo a partir da verificação de vetores determinantes 

da aceitação dos programas sociais, mesmo que o resultado seja negativo. 

 

 Grau de dificuldade: Intermediário  

 

Alternativa A: INCORRETA. A afirmativa nega o princípio da unidade e da 

inerência. Ou seja, as partes devem estar integradas. 

 

Alternativa B: INCORRETA. Diagnósticos situacionais resultam numa ação 

fragmentada e isolada sem realização de um diagnóstico social amplificado, 

esbarrando na imediaticidade, não visando interesse do coletivo e voltando-se 

para interesses governamentais, e/ou outros.  

 

Alternativa C: CORRETA. Destaca a importância da procedência política, 

cultural e social dos atores institucionais, realizando assim um diagnóstico social 

analisando todos os aspectos para viabilização de propostas que de fato 

alcancem resultados na perspectiva de uma gestão compartilhada (Estado e 

sociedade civil).  
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Alternativa D: INCORRETA. Os interesses devem estar voltados para o 

público–alvo qual se destina os programas sociais e não voltados aos interesses 

institucionais.  

 

Alternativa E: INCORRETA. O planejamento estratégico visa transformação 

da realidade através do conjunto de planos e atendimento de variadas 

demandas, pautadas na avaliação e monitoramento, averiguando assim a 

proposta de mudanças e não a manutenção do cenário ora apresentado 

negativamente como citado na afirmativa. 

 

 

4. (ASSISTENTE SOCIAL – PREF. DE SÃO JERÔNIMO – MS 

CONCURSOS 2016) O planejamento é um importante aliado no exercício 

do trabalho profissional, visa a maximizar os resultados e diminuir as 

deficiências, ou seja, proporcionar uma situação de eficiência, eficácia e 

efetividade. Nesse sentido, julgue os itens a seguir:  

 

I- Eficiência – é fazer as coisas de maneira adequada; resolver problemas; 

salvaguardar os recursos aplicados; cumprir o seu dever; e reduzir os custos.  

II- Eficácia – é fazer as coisas certas; produzir alternativas criativas; maximizar 

a utilização de recursos; obter resultados; e aumentar o lucro.  

III- Efetividade – é manter-se no ambiente; e aumentar resultados globais 

positivos ao longo do tempo.  

 

Está correto o que consta em:  

 

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) I, II e III. 

 

Grau de dificuldade: Difícil.  

 

Assertiva I: CORRETA. Em resumo, refere-se à boa gestão dos recursos. Ou 

seja, o alcance de resultados com o investimento proposto.  

 

Assertiva II: CORRETA. Observar se as ações do projeto ajudaram a alcançar 

os resultados.  

 

Assertiva III: CORRETA. É aprimorar os objetivos de modo permanente. Nada 

mais que a junção da eficiência e eficácia.  

 

Resposta: D 
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