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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
 

Número de Controle:  
  

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Prova é composto de 60 (sessenta) questões. Se este 

estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências cabíveis. 
1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do 

certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 
1.4. O candidato somente poderá deixar efetivamente a sala de provas depois de decorrida 1h (uma hora), contada a partir 

do efetivo início destas. 
1.5. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.6. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.7. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.8. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1 ou Prova Tipo 2) e confira se a sua folha 
de respostas corresponde ao mesmo tipo de prova recebida. Comunique imediatamente ao fiscal se houver 
divergência para que seja resolvido o problema. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme exemplo a seguir: 
 

 
2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/concursoSAAE2013, a partir do segundo dia útil imediatamente 

após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/ concursoSAAE2013.  
 
 
 

 
 

 



 

PROVA  - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
Nós, os desordeiros 

É comum que, quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo. 
Dizemos que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves, como se nós não fôssemos brasileiros iguais a quaisquer outros. Em 
relação aos políticos, agimos quase como se se tratasse de marcianos ou de uma espécie diferente da nossa, não de gente aqui 
nascida e criada, da mesma maneira que nós. Somos observadores e vítimas de fatos com cuja existência não temos nada a ver. 
Os corruptos são “eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles” – nunca nós. Paralelamente, 
nos comprazemos em cultivar a noção de que o povo brasileiro é basicamente muito bom, de índole generosa, honesto, 
solidário, hospitaleiro, pacífico, cordial, alegre e assim por diante. Artigos, conferências e discursos que envolvam críticas 
negativas a alguma característica negativa dos brasileiros contêm sempre uma ressalva de praxe, a de que o povo não pode ser 
acusado de nada, o povo é bom. Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e 
os valores prevalentes em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.  

Há quem faça uso de estatísticas comparativas para mostrar que, em áreas como a segurança, por exemplo, algumas 
grandes cidades nossas apresentam índices de criminalidade comparáveis com cidades americanas do mesmo porte. Então não 
estaríamos tão mal assim. Mas não há como fazer uma comparação adequada. O número de infrações e de ocorrências policiais 
em cidades americanas é muito maior do que seria aqui, porque lá se recorre à polícia com muito mais frequência, 
relativamente. Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado. Sem falar que as estatísticas geralmente não mostram 
assaltos organizados e sanguinários realizados desde São Paulo a cidadezinhas do interior do Nordeste, onde parece que está 
surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo caixas de bancos, pilhando casas 
comerciais e invadindo fazendas. E existem ainda as vastas áreas onde não há polícia, ou a presença do estado é rarefeita e 
esporádica. No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.  

E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que geralmente se reconhece. Não está na moda falar 
em padrões morais e quem se arrisca a mencioná-los é desdenhosamente chamado de moralista. Mas não tem nada de 
moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral. Sem senso moral, o homem é um bicho ou um psicopata. Claro, a 
nação não perdeu suas referências morais, mas o clima nessa área parece hoje cínico e complacente e não é raro que o apego a 
algum valor moral seja qualificado como coisa de otário. Recato e pudor parecem ter sumido e o exibicionismo, em mil formas 
contemporâneas, se manifesta em toda parte. Atos de civilidade, como devolver dinheiro achado, são manchete nos jornais.  

Não há órgão público que não seja alvo de acusações ou suspeitas de corrupção, nepotismo, tráfico de influência e outras 
práticas imorais ou criminosas. O engenho nacional desenvolveu sistemas eletrônicos avançados e organizou equipes de 
‘consultores’ para fraudar concursos e exames. Dia sim, dia não, noticiam-se desvios de verbas astronômicos, obras públicas 
caindo aos pedaços antes de serem concluídas e toda espécie de falcatrua. Neste instante mesmo, centenas ou milhares de 
policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas para evitar uma multa. Também todos os 
dias, centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, pagam meia-entrada com carteiras de estudante falsificadas. O “por 
fora” é rotineiramente cobrado, em serviços que ou deveriam ser gratuitos ou fáceis de obter. Vivemos imersos num mar de 
pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem parte natural e inevitável da vida.  

O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre 
nós. E essa situação é piorada pela existência das conhecidas leis que pegam, ou ainda, de leis meio disparatadas, que ninguém 
acredita que serão observadas com rigor. Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 
matando um caititu no mato, é melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu. Depois de matar o fiscal, o 
caçador foge do flagrante, apresenta-se depois à polícia, é réu primário com domicílio conhecido, responde o processo em 
liberdade e pega aí seus dois aninhos, talvez em regime semiaberto. Já a morte do caititu seria crime inafiançável, cana dura 
imediata e implacável.  

As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o critério 
usado para avaliá-las. Todo trânsito brasileiro é um escândalo, nas cidades e nas estradas. Quem passa algum tempo fora do 
Brasil tem que reavivar seus reflexos, para atravessar ruas. Os motoristas brasileiros se comportam como se o fato de um 
pedestre atravessar com o sinal fechado para ele lhes desse o direito de atropelá-lo. Todos os pedestres passam de vez em 
quando pela experiência de atravessar a rua bem antes da passagem de um carro e ver o motorista acelerar na sua direção, 
como se mirasse nele. Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-as, 
são rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade. E as pesquisas 
revelam também que a maior parte dos acidentes é resultado de imprudência e má conduta ao volante, desprezo pelas leis e 
normas técnicas.  

Decifrar as causas desse comportamento equivale, de certa forma, a decifrar o Brasil, tarefa jamais completada por 
ninguém. As causas são múltiplas, controvertidas e complicadas, o que torna muito difícil até mesmo identificá-las 
corretamente. Por esta razão, assim como fazem os médicos, quando não conseguem um diagnóstico preciso ou não conhecem 
com exatidão a causa de uma doença, o tratamento sintomático é o único caminho. Não sabemos bem porque somos 
desordeiros, mas sabemos que somos. E estamos condenados a continuar sendo, enquanto não levarmos a sério o desrespeito à 
lei e mantivermos uma relação afetiva com a malandragem, a esperteza marota e a frouxidão de princípios. 

João Ubaldo Ribeiro – Revista Veja, 07 de agosto de 2013. 
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01. O texto de João Ubaldo Ribeiro classifica-se como um artigo de opinião. Assinale a alternativa que caracteriza 
CORRETAMENTE este tipo de texto. 

A) É um texto eminentemente argumentativo, cujo objetivo é divertir o leitor, com passagens poéticas e irônicas. 
B) Caracteriza-se como um texto argumentativo e reflexivo, que expressa a opinião do autor sobre temas da atualidade. 
C) Por ser um texto argumentativo, confunde-se, necessariamente, com o editorial, porque sempre expressa a opinião do jornal 

ou revista que o veicula. 
D) Apesar de ser um texto argumentativo, não se confunde com o editorial, mas sempre expressa a opinião do jornal ou revista 

que o veicula. 
 
02.  Assinale a alternativa que expressa uma interpretação autorizada pelo texto. 
A) No primeiro parágrafo, o autor critica a forma como nos referimos ao Brasil e ao povo brasileiro, e argumenta que nosso 

povo é geneticamente bom. 
B) O artigo prioriza uma análise crítica do comportamentos dos políticos, cujos defeitos influenciam o comportamentos do 

povo brasileiro. 
C) No texto, o autor analisa, criticamente, as razões pelas quais as estatísticas sobre violência e a insegurança no Brasil devem 

ser levadas a sério. 
D) O artigo argumenta que é difícil identificar, corretamente, as causas do comportamento desordeiro do brasileiro, mas 

aponta um caminho para decifrá-las. 
 

03. Assinale a alternativa em que há uma afirmativa fundada nas opiniões defendidas no texto. 
A) O brasileiro é um povo geneticamente bom, tal como já afirmava o historiador Sergio Buarque de Hollanda, ao dizer que “o 

brasileiro é um povo cordial.” 
B) Na área de segurança, as estatísticas comparativas confirmam que o Brasil não está tão mal como se apregoa. 
C) Em termos de referências morais, observa-se, no Brasil, um clima que parece cínico e complacente com a frouxidão de 

princípios. 
D) As causas do comportamento desordeiro do brasileiro são simples e precisamente identificadas pelos estudiosos, de modo 

que é possível tratá-las. 
 
04. Assinale a alternativa em que o significado apresentado ao lado de cada palavra corresponde ao sentido com que foi usada 

no texto. 
A) Relapsos (l. 05) – disciplinados. 
B) Índole (l. 06) – indolente. 
C) Disparatadas (l. 35) – absurdas. 
D) Contumaz (l. 47) – esporádica. 
 
05. Considerando as palavras que melhor expressem o sentido do texto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
(1) Comprazemos (l. 06)                    (   ) Dispersa 
(2) Esporádica (l. 19)                         (   ) Fraude 
(3) Falcatrua (l. 29)                            (   ) Ladina 
(4) Marota (l. 55)                               (   ) Deleitamos 

A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas, conforme a mesma regra de acentuação gráfica que 

justifica a acentuação de “espécie” (l. 03). 
A) Infrações – ladaínha – família – órgão. 
B) Icó – vêem – tatú – lá. 
C) Existência – áreas – delinquência – otário. 
D) Pacífica – políticos – índole – gratúito. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à justificativa para o uso da vírgula no trecho: “É comum que, quando estamos 

falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01). 
A) Usa-se a vírgula para isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. 
B) Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas sindéticas. 
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08. A colocação do pronome, em “...qualquer que seja o critério usado para avaliá-las.” (l. 41-42), caracteriza-se como 
enclítico. Assinale a alternativa cujo uso da ênclise é obrigatório. 

A) Nunca encontrei-o na praia. 
B) Fiquei horas a ouvi-lo contar. 
C) Apesar de estar aqui, não vi-o hoje. 
D) Este foi o livro com que presenteei-te. 

 
09. Assinale a alternativa em que o uso da crase é CORRETO, tal como no trecho: “...porque lá se recorre à polícia com muito 

mais frequência, relativamente..” (l. 14-15). 
A) Meu pai não deixa a filha sair à esta hora. 
B) O governador convocou apenas àqueles prefeitos da região. 
C) Os convidados estão aqui desde às 7 horas. 
D) A opinião de José sobre a prova é igual à de Pedro. 
 
010. Os principais processos de formação de palavras em português são: a derivação e a composição. Há ainda outros 

processos, como abreviação, reduplicação, conversão, derivação regressiva e hibridismo. Assinale a alternativa em que o 
primeiro elemento é formado por derivação regressiva. 

A) Entardecer; desleal; extraordinário; sarampo. 
B) Civilizar; transgênico; atraso; reco-reco. 
C) Embarque; corpanzil; macroeconômico; anoitecer. 
D) Desmembrada; foto; vaivém; censura. 
 
011. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da partícula “que”, no período reproduzido a seguir: “Mas não 

tem nada de moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral.” (l. 21-22) 
A) Pronome relativo; conjunção integrante. 
B) Conjunção explicativa; pronome relativo. 
C) Conjunção integrante; conjunção explicativa. 
D) Pronome indefinido; conjunção integrante. 
 
012. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação de “a” no período: “O desprezo pela lei e pela moral, a não ser 

nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre nós.” (l. 34-35). 
A) Pronome pessoal, preposição, artigo definido. 
B) Preposição, artigo definido, pronome demonstrativo. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo, preposição. 
D) Preposição, artigo definido, artigo definido. 
 
013. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego dos verbos, quanto à predicação verbal, no período: “Neste 

instante mesmo, centenas ou milhares de policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas 
para evitar uma multa.” (l. 29-30). 

A) Verbo de ligação, verbo intransitivo. 
B) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. 
D) Verbo intransitivo, transitivo indireto. 

 
014. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à conjugação dos verbos destacados em negrito, no período: “É comum que, 

quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01) 
A) Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo; primeira pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo. 
B) Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo; segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo. 
C) Terceira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do singular do imperativo. 
D) Primeira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. 
 
015. Considerando o ponto de vista da norma ortográfica, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O trema, usado para assinalar o “u” que se pronuncia nas sílabas “gue”, “gui”, “que”, “qui”, como na palavras “aguentar”, 

“sanguíneo”, “equestre”, foi abolido no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, permanecendo apenas nas 
palavras estrangeiras e em suas derivadas. 

B) São acentuadas as vogais “e” e “o” dos hiatos, como “vêem” e “enjôo”, e todas as palavras oxítonas, como “guaraná”, 
“prevê”, “cajú”, “partí”. Tais acentos não foram abolidos no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

C) No final de linha, separam-se as letras com que são representados os ditongos, os tritongos e os hiatos, como em “iguais”, 
“coordenar”, “glória”, “houve”, “piedade”, “rainha”. 

D) Nos verbos terminados em “oar” e “uar”, as três pessoas do singular do presente do subjuntivo são escritas com “oi” e “ui”, 
conforme se observa em “perdois” (de perdoar) e “habitui” (de habituar). 
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016. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da oração: “...que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves... 
(l. 02).” 

A) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
 
017. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação dos termos (destacados) das orações que compõem o período 

seguinte: “Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-os, são 
rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade.” (l. 46-47). 

A) Adjunto Adverbial – Predicativo – Sujeito. 
B) Aposto – Objeto indireto – Adjunto Adnominal. 
C) Sujeito – Objeto direto – Complemento Nominal. 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Adjunto Adverbial. 
 
018. Analise a concordância verbal no trecho: “E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que 

geralmente se reconhece.” (l. 20), e assinale a alternativa em que a concordância é CORRETA.  
A) Para haver consenso, um ou outro deve ceder. 
B) A turma reclamaram do resultado da prova. 
C) Eu e os dois professores corrigirão as provas. 
D) No retorno da greve, 40% dos alunos não assistiu às aulas. 
 
019.  Analise os períodos abaixo, e assinale a alternativa CORRETA.  

I - “Os corruptos são “eles”, (1) os que sujam as cidades (2) são “eles”, (3) os funcionários relapsos são “eles” (4) – nunca 
nós.”(5) (l. 05) 
II - “...onde parece que está surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo 
caixas de bancos, pilhando casas comerciais e invadindo fazendas.” (l. 16-18). 

A) Em I, há orações coordenadas sindéticas, cuja simetria permite-lhes permutar de posição, uma vez que, no trecho citado, a 
ordem expressa uma sequência de eventos. 

B) Por se tratar de orações subordinadas, a disposição dos sintagmas (1), (2), (3), (4) e (5), em I, pode ser feita em qualquer 
ordem, sem que isso afete a gramaticalidade e a aceitabilidade da frase. 

C) Em II, uma das orações tem sujeito posposto ao verbo, não sendo imperativa sua anteposição, do mesmo modo que não é 
imperativa a ordem em que aparecem os quatro últimos verbos no gerúndio. 

D) As orações coordenadas por “e”, no período II, podem ser permutadas e colocadas no início do período, sem alteração do 
sentido, pois os dois membros da disjunção são assimétricos. 

 
020. Identifique a figura de sintaxe, ou seja, o processo ou os processos sintáticos, que conferem maior expressividade ao 

trecho: “Vivemos imersos num mar de pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem 
parte natural e inevitável da vida.” (l. 32-33). 

A) Ocorre zeugma complexo, pois abarca o mesmo termo da oração anterior, mas com outra flexão.    
B) Caracteriza-se como elipse do sujeito, processo gramatical que tem o efeito estilístico de conferir ao enunciado maior 

concisão e expressividade.   
C) A sequência de verbos caracteriza-se como pleonasmo, que visa dar mais relevo ao pensamento. 
D) Como há mudança de construção sintática no meio do enunciado, constata-se, a presença de anacoluto e zeugma. 
 
021.  Assinale a alternativa CORRETA quanto ao número e classificação das orações encontradas no trecho: “Os corruptos são 

“eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles”... (l. 05). 
A) No trecho, encontram-se quatro orações, sendo uma delas subordinada. 
B) No trecho, há dois períodos compostos por coordenação, com orações assindéticas. 
C) No trecho, encontram-se dois períodos simples e dois compostos por subordinação. 
D) No trecho, há dois períodos simples, com orações sindéticas. 

 
022. Vocábulos como “moral” e “moralista” são cognatos, porque pertencem ao que se chama uma “família” de palavras, com 

radical e significação comuns. Assinale a alternativa que apresenta palavras pertencentes à mesma família, ou seja, em que 
todas pertençam ao conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. 

A) Converter; conversível; conversar; conversibilidade. 
B) Converter; conversável; conversor; convertibilidade. 
C) Converter; conversável; conversa; converte. 
D) Converter; conversível; conversor; convertível. 
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023. Assinale a alternativa em que o verbo tem a mesma regência que “chamar” no trecho seguinte: “...é desdenhosamente 
chamado de moralista.” (l. 21): 

A) Chamava-o de filho e lhe devotava muito carinho. 
B) Quem chamará o primeiro colocado? 
C) Ninguém o chamava para qualquer atividade. 
D) Ao longe se ouvia a voz da mãe a chamar pelo filho. 

 
024. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao período em que se pode encontrar, pelo menos, 

uma oração subordinada substantiva. 
I - “Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e os valores prevalentes 
em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.” (l. 09-10) 
II - “No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.” (l.19) 
III -“Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, matando um caititu no mato, é 
melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu.” (l. 36 -37) 
IV - “As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o 
critério usado para avaliá-las.” (l. 41- 42). 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 
025. “Ilegal”, “ignóbil”, “incorrigível”, “imperdoável”, são vocábulos que compartilham com “insegurança” (l. 20) o prefixo 

in- (ou variantes im-, i-). Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao significado desse prefixo. 
A) Sentido contrário; anterioridade. 
B) Movimento para a frente, negação. 
C) Sentido contrário; negação. 
D) Negação; movimento interior. 
 
026. Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE a razão pela qual, no texto, as expressões “agrado” (l. 30) e “por 

fora” (l. 31-32)  são grafadas entre aspas. 
A) Estão inseridas em uma citação. 
B) Indicam uma forma de eufemismo. 
C) Referem-se a arcaísmos. 
D) São consideradas neologismos. 
 
027. Assinale a alternativa em que o plural dos compostos segue as mesmas normas do plural de meia-entrada (l. 31). 
A) Obra-prima, couve-flor, amor-perfeito. 
B) Bate-boca, pé-de-cabra, grão-duque. 
C) Grão-mestre, João-de-barro, salário-família. 
D) Navio-escola, chapéu-de-sol, peixe-espada. 
 
028. As formas aumentativas ou diminutivas nem sempre indicam o aumento ou diminuição do tamanho de um ser ou de um 

objeto. Podem ser usados conotativamente, como “aninhos” (l. 39). Assinale a alternativa em que o diminutivo tem 
conotação equivalente à usada no texto. 

A) Na sala, encontrei uma menininha de cerca de dez anos. 
B) Parece um brutamontes, mas é apenas um garotinho, entrando na adolescência. 
C) Ele não confessa, mas gastou uma graninha na viagem. 
D) Era um homem alto de barbicha branca. 
 
029. No trecho “...não dá queixa nem de carro furtado” (l. 15), a palavra nem: 
A) classifica-se como advérbio e tem sentido de restrição. 
B) tem classificação à parte na Nomenclatura Gramatical Brasileira e denota retificação. 
C) pode ser substituída por outra conjunção coordenativa adversativa. 
D) classifica-se como conjunção e, no contexto, tem valor de negação, 
 
030. Assinale a alternativa CORRETA sobre o termo “pegado”, no trecho “... se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 

matando um caititu no mato...” (l. 36-37). 
A) Trata-se do particípio irregular do verbo pegar. 
B) É uma das formas do verbo pegar, usada apenas com o verbo ser. 
C) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas na voz passiva. 
D) Trata-se de uma das formas abundantes do particípio do verbo pegar. 
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PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
031. A partir da identificação do extrato social privilegiado, que representa os ricos em cada nação, abre-se um conjunto de 

perspectivas para enfrentamento mais adequado das diversas formas de manifestação do processo de exclusão social (...). 
No Brasil, a reflexão e proposta de ação efetiva sobre a acumulação de riqueza, ao longo do século, tem sido ainda pouco 
estudada. Assinale a alternativa que apresenta o teórico que defende essa assertiva. 

A) Robert Castel. 
B) Marcio Pochmann. 
C) Ana Elizabete Motta. 
D) Florestan Fernandes. 

 

032. A noção de sustentabilidade surgiu no século XIX no Brasil e tem precedente ligado ao: 
A) direito comparado. 
B) campo habitacional. 
C) campo empresarial da indústria. 
D) campo florestal. 

 
033. Para Robert Castel (2010), a exclusão contribui para definir as modalidades de miséria do mundo. Nesse sentido, assinale 

o que o autor considera característica da exclusão. 
A) Diz respeito aos riscos e às fraturas sociais atuais, tendo como marca a homogeneidade de seu uso conceitual. 
B) Guarda raiz nas situações em si mesmas e nas trajetórias individuais, referindo-se a indivíduos que por questão de escolha 

perderam os vínculos com o mercado de trabalho e estão desfiliados das redes de solidariedade familiar. 
C) Faz parte de um processo, sendo distinguida em zonas diferentes da vida social, na medida em que a relação de trabalho for 

mais ou menos assegurada e a inscrição em redes de sociabilidade mais ou menos sólidas. 
D) Refere-se às zonas mais periféricas, caracterizadas pela perda do trabalho e pelo isolamento social, sendo possível traçar 

fronteiras entre os in e os out, postos que estão em universos separados. 
 
034. Assinale a alternativa CORRETA quanto às características das políticas sociais do neoliberalismo na sociedade 

contemporânea. 
A) Políticas focalizadas, privatistas, com ênfase na descentralização, de enfrentamento à pobreza,  sem transformar a base 

econômica. 
B) Efetivam-se mediante a miríade de parcerias público-privadas, com foco na universalização dos direitos. 
C) Provocam a degradação dos direitos sociais e a precarização dos serviços públicos, porém destaca a participação 

democrática e popular. 
D) Foram ressignificadas de modo a alterarem o padrão  de concentração de renda pela via das políticas de transferência de 

renda. 
 
035. Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos desafios postos ao Serviço Social, no contexto de ampliação das 

desigualdades sociais e econômicas. 
A) Fortalecer o projeto ético-político e profissional com orientação de um estatuto de partido político que responde às 

necessidades das classes subalternas. 
B) Fortalecer a dimensão política da profissão resistindo à redução do projeto  profissional à sua dimensão prático-operativa. 
C) Problematizar e politizar coletivamente o exercício e a formação profissional atendendo ao aumento de demanda, mediante 

ao interiorização do ensino. 
D) Expandir programas de Assistência Social focalizados no enfrentamento à pobreza, pois assim se alcançará a redução e a 

superação da desigualdade. 
 
036. A expressão controle social tem sido utilizada como sinônimo de controle da sociedade civil sobre as ações do Estado. 

Neste sentido, assinale a alternativa que aponta novidade no âmbito do controle social da política de saúde no Brasil. 
A) Conferência contra a privatização da medicina previdenciária e o Movimento Popular de Saúde. 
B) Conselhos municipais, estaduais e a  radicalidade do processo democrático, com vista a um novo projeto societário. 
C) Fóruns estaduais, municipais e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. 
D) Movimentos sociais contrários aos governos neoliberais e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. 
 
037. Quanto à dimensão técnico-operativa do Assistente Social, é CORRETO afirmar que: 
A) o conhecimento teórico, por si só, é  capaz de alterar eficazmente a realidade social. 
B) a discussão do “como fazer” deve partir do entendimento de que na prática a teoria é outra, quando se quer  o alcance da 

finalidade profissional. 
C) as técnicas, os procedimentos e os instrumentos são elementos imprescindíveis à ação profissional, portanto cabe ao 

profissional fazer eficazmente as prescrições. 
D) como profissão interventiva, cabe considerar a ação profissional mediada pelo trabalho cotidiano, os objetivos, as 

condições e os meios de trabalho nas instituições de maneira compromissada com a perspectiva emancipatória. 
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038. Sobre a trajetória histórica do Serviço Social, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Nos anos 1970, durante a Ditadura Militar, os instrumentos e técnicas perderam lugar de destaque e a ênfase passou a ser 

apenas na competência teórica para definir a profissão. 
B) Na década de 1980, delegava-se à dimensão técnico-operativa a responsabilidade exclusiva pela competência profissional 

do Serviço Social. 
C) Na década de 1990, destacava-se como centralidade a dimensão interventiva e investigativa, o caráter estruturador da 

dimensão ética para todo o processo de formação e a concepção de unidade entre as dimensões. 
D) Na primeira década do século XXI, o Serviço Social  passou a ter uma direção teórico crítica, mas não conseguiu ainda 

ressignificar a dimensão técnico-operativa nas suas particularidades, considerando as mudanças no mundo do trabalho. 
 
039. O exercício profissional do Assistente Social constituiu uma totalidade formada por dimensões. Assinale a alternativa que 

contempla essas dimensões. 
A) Crítica, propositiva e interventiva. 
B) Investigativa, interventiva e formativa. 
C) Código de ética, diretrizes curriculares e projeto ético-político. 
D) Teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 
 
040. Assinale a alternativa relacionada ao conjunto de atividades que o profissional realiza, que podem ser de caráter 

individual, coletivo e administrativo-organizacional. 
A) Intervenção profissional. 
B) Procedimentos. 
C) Ações profissionais. 
D) Instrumentos. 
 
041. Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos instrumentos e técnicas do Serviço Social. 
A) Elementos da dimensão técnico-operativa que viabilizam, materializam, objetivam projetos, efetivando as ações 

profissionais no conjunto das relações sociais. 
B) Constituem a ação profissional, carecem de fundamentação teórica, pois constituem as respostas profissionais em si. 
C) Não guardam relação com as demais dimensões do exercício profissional, têm sempre uma mesma finalidade e direção 

social. 
D) Têm como característica uma perspectiva tradicional e conservadora. Seu uso levará à manutenção de práticas reiterativas. 
 
042. Quanto à questão social, é CORRETO afirmar que: 
A) é determinada pela lei geral de acumulação capitalista, historicamente é a mesma, portanto não ganha novas dimensões e 

expressões no decorrer das transformações históricas. 
B) expressa-se em suas refrações, sua gênese está na trajetória individual do sujeito, na sua condição de vida, trabalho, cultura 

e subjetividades. 
C) remete à relação capital/trabalho (exploração), seja vinculada diretamente com o trabalho assalariado ou com o “não 

trabalho”, é expressão das manifestações das desigualdades e antagonismos na sociedade capitalista. 
D) situação social-problema, cuja gênese está na maneira como os sujeitos sociais se organizam para produzir num 

determinado momento histórico. 
  
043. Segundo Giampaoli (2013), as consultorias apresentam-se como um possível espaço ocupacional para o profissional de 

Serviço Social, surgido a partir da reestruturação produtiva brasileira. Quanto à consultoria, é CORRETO afirmar que: 
A) as consultorias no Brasil vêm suprir, para as grandes empresas, uma demanda iniciada nos anos 1980, relacionada à politica 

gerencial de recursos humanos de extensa diversidade de planos de benefícios e serviços sociais. 
B) representa um modo de terceirização da atividade profissional em empresas privadas, que assegura as condições e relações 

de trabalho adequadas defendidas, pelas entidades representativas do Serviço Social Brasileiro. 
C) na visão dos sindicalistas, a consultoria como modo de terceirização gera empregos e contribui para aumentar a 

especialização e a qualidade dos serviços, por meio de atuação nas atividades-fim e atividades-meio. 
D) as consultorias requerem profissionais competentes, com aptidão para responder por vários assuntos, proativos, 

polivalentes, que tenham disponibilidade para o trabalho por 24 horas, isentos da lógica da lucratividade. 
 
044. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à Legislação, planos e benefícios da Previdência Social no Brasil. 
A) O regime próprio abarca todos os trabalhadores da iniciativa “privada”, exceto os excluídos. É financiado por meio de 

contribuições dos empregadores, do empregado e outras fontes. 
B) São benefícios da Previdência Social: Aposentadoria por tempo de contribuição, Aposentadoria especial, Aposentadoria 

por invalidez, Aposentadoria por idade, Beneficio de prestação continuada, Auxílio doença, Auxílio acidente, Auxílio 
reclusão, Salário família, Salário maternidade e Pensão por morte. 

C) É princípio da Previdência Social: o valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do 
rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo (exceção: salário família e auxílio acidente – não 
substituem a renda do trabalhador). 

D) No sistema previdenciário brasileiro, o regime geral volta-se aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. O financiamento é realizado mediante recursos 
provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, 
ativo, inativo e dos pensionistas. 
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045. Na atualidade, a sociedade tem convivido com o crescimento, circulação e uso de substâncias psicoativas. Configura-se 
como um problema de saúde pública, devido à dependência decorrente do seu uso. Neste sentido, assinale a alternativa 
CORRETA, quanto às respostas do Estado a essa problemática. 

A) Dentro dos estados modernos, a questão do abuso de álcool e outras drogas foi alvo de políticas públicas que se 
construíram historicamente, a partir do paradigma da redução de danos. 

B) O enfrentamento tem-se caracterizado por dispositivos de criminalização e medicalização, nos quais o usuário de droga é 
de responsabilidade do sistema judiciário ou é alvo de internações compulsórias, garantindo o processo de conscientização 
social e política do usuário e de sua família. 

C) O posicionamento tem sido repressivo e proibicionista ao enfrentamento das drogas, assumido inicialmente pelo Estado 
Brasileiro, fortemente influenciado por movimentos e decisões internacionais, em particular da Inglaterra. 

D) O Ministério da Saúde instituiu, no ano de 2009, o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção 
em Álcool e Outras Drogas, no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como uma das diretrizes o combate ao estigma. 

 
046. A temática da assessoria/consultoria é emergente no Serviço Social (MATOS, 2009). Assinale a alternativa CORRETA 

quanto a sua definição. 
A) Consultoria identifica-se com supervisão profissional, com o propósito de, no âmbito das empresas, garantir a maximização 

do lucro. 
B) Assessoria é sinônimo de ação extensionista, que tem predominância nas universidades. 
C) No capitalismo contemporâneo, a assessoria e consultoria trazem um distanciamento e abandono do trabalho assistencial. 
D) Consultoria é mais pontual que assessoria, uma vez que esta remete à ideia de assistir, auxiliar, ajudar, apontar caminhos. 
 
047. A pesquisa como produção do conhecimento é de suma importância para o Serviço Social, diante da ampliação e 

diversidade de espaços sócio-ocupacionais. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Os diversos campos temáticos de pesquisa e de atuação têm-se desenvolvido de modo bastante heterogêneo, com grande 

expansão e aprofundamento em áreas historicamente mobilizadoras de nossa categoria, a exemplo da família e da 
sexualidade. 

B) A realização sistemática de pesquisas revela-se fundamental para uma aproximação crítica com o movimento do real, para, 
assim, apreender o máximo de determinações do objeto estudado. 

C) Todo Assistente Social, no seu campo de trabalho e intervenção, deve desenvolver uma atividade investigativa, embora 
saiba que produzir conhecimento é função exclusiva dos profissionais da universidade. 

D) O Serviço Social, desde seu surgimento, considerou que a investigação é inerente à natureza de grande parte das 
competências profissionais: compreender o significado social da profissão, identificar as demandas e pesquisas que 
subsidiem a formulação de políticas e ações. 

 
048. Quanto à política social, é CORRETO afirmar que: 
A) guarda relação com a economia, a luta de classes, a política e a cultura, tendo em vista o enfrentamento das expressões da 

questão social. 
B) persiste, ainda hoje, na formação do Serviço Social, uma análise da política social que privilegia o estudo dos programas 

governamentais e empresariais isolados numa lógica pragmática. 
C) são aparelhos ideológicos do Estado que, dentro da ordem capitalista, respondem às demandas do empresariado marcadas 

pela dominação e cooptação dos trabalhadores. 
D) advém da forma como a sociedade produz e se reproduz, funciona como solução para as desigualdades, mediante a 

redistribuição de renda e riqueza. 
 
049. No que concerne às legislações que norteiam o exercício profissional do Assistente Social, assinale a alternativa 

CORRETA. 
A) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, 

trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. 
B) A Lei Federal nº 12.317/10 institui a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial do Assistente Social, 

sendo seu direito denunciar ao Conselho Regional, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar 
os usuários ou profissionais. 

C) É direito do Assistente Social democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, 
como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 

D) É dever do Assistente Social integrar comissões disciplinares de ética nos locais de trabalho do (a) profissional, tanto no 
que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. 

 
050. Assinale a alternativa CORRETA sobre a emergência do Serviço Social como profissão. 
A) A profissão de Serviço Social resultou da organização e tecnificação das práticas filantrópicas desorganizadas. 
B) A profissionalização do Serviço Social não se vincula às transformações societárias desencadeadas pelo capitalismo 

monopolista. 
C) A profissionalização do Serviço Social resulta da intercorrência do conjunto de processos econômicos, sócio-políticos e 

teóricos-culturais no capitalismo monopolista. 
D) A Igreja Católica não influenciou a formação e profissionalização do Serviço Social no Brasil. 
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051. A família, como instituição social histórica, é responsável pela mediação indivíduo versus sociedade, e vem ganhando 
centralidade como eixo estruturante das políticas sociais. Assinale a alternativa CORRETA, quanto às políticas voltadas à 
família, na contemporaneidade.    

A) Conforme Saraceno (1992), há na atualidade uma sobrecarga da família, mediante incorporação de novas funções e 
deveres. No entanto, esta passou a contar com uma política de cunho universal que lhe possibilita  cumprir suas clássicas 
funções. 

B) Embora o Estado, por meio das políticas públicas, redesenhe e em parte condicione a própria organização e divisão do 
trabalho no interior das famílias, reproduza as diferenças, inclusive, as de gênero, a família continua puramente passiva. 

C) Na maioria dos países periféricos, como é o caso do Brasil, há um padrão homogêneo de política social de cunho protetivo 
que mudou a realidade das famílias da America Latina na última década mediante políticas de cunho familista. 

D) A política protetiva, voltada às famílias, deve ser “desmercadorizante” e “desfamiliarizante”, de modo a garantir a vida 
familiar e comunitária com condições de sustentabilidade.   

 
052. Sobre o desenvolvimento da consolidação profissional do Serviço Social, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Operou-se mediante a intercorrência do chamado duplo dinamismo, ou seja, pelas demandas que são socialmente colocadas 

à profissão; e de outra maneira viabilizada pelas reservas teóricas e práticas-sociais, aptas ou não a responder às demandas. 
B) O estatuto profissional do Serviço Social, desde sua formação, adveio unicamente das alterações do seu sistema de saber 

que referencia e conduz à profissão para a intervenção nas múltiplas expressões da questão social. 
C) Quatro elementos determinam o desenvolvimento do estatuto profissional do Serviço Social: as demandas histórico-sociais; 

o sincretismo religioso; o horizonte do exercício profissional; e a modalidade específica de intervenção. 
D) A prática indiferenciada foi o elemento propiciador do desenvolvimento do estatuto profissional do Serviço Social, por não 

contar com uma rigidez na maneira de enfrentar a questão social, baseando-se em vários métodos de intervenção. 
 
053. Após a crise de 1929, muitos países europeus buscaram estratégias para recuperar o ciclo produtivo do sistema capitalista, 

como a adoção do keneysianismo-fordismo, ocasionando um impacto nas políticas sociais. Sobre esse período, assinale a 
alternativa CORRETA. 

A) De acordo com a análise keneysiana, a mão invisível do mercado seria necessária para a produção da harmonia entre o 
interesse egoísta dos agentes econômicos e o bem-estar global. 

B) Nesse período, o Estado passa a ter um papel ativo na produção e regulamentação das relações econômicas e sociais, a fim 
de garantir a produção e o investimento nas políticas sociais. 

C) No Brasil, o Estado de bem-estar social foi implementado e regulado plenamente, trazendo melhores condições de vida e 
trabalho para a classe trabalhadora. 

D) As políticas sociais, no período de adoção do pacto keneysianismo-fordismo, não conseguiu generalizar-se, pois a saída 
para a crise de 1929 foi a adoção do neoliberalismo e da restruturação produtiva. 
 

054. As políticas sociais e os padrões de proteção social são uma das formas de enfrentamento da questão social, nos marcos 
do Estado capitalista. Sobre a relação entre política social e questão social, assinale a alternativa CORRETA. 

A) A política social apresenta um caráter contraditório, uma vez que, ao mesmo tempo, atende aos interesses do capital e às 
necessidades da classe trabalhadora. Sua expansão é marcada pelas lutas e resistências dos trabalhadores pela conquista e 
consolidação dos direitos sociais. 

B) Com a Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social brasileira foi legitimada e regulada, conseguindo sua real 
implementação na década de 1990, inicialmente, no Governo Collor de Melo, que aprovou e concedeu as condições 
necessárias para a materialização da política de assistência social. 

C) As expressões da questão social foram reprimidas no período da Ditadura Militar brasileira. Os militares, com a finalidade 
de permanecerem no poder, implementaram o Estado de bem-estar social, ampliaram os direitos sociais e políticos, o que 
reprimiu as manifestações da chamada questão social. 

D) Na contemporaneidade, as políticas sociais são reguladas pelo Estado e não convivem com a participação das entidades de 
cunho privado e filantrópico na prestação de serviços sociais, a fim de enfrentar a questão social. A iniciativa privada atua 
de maneira complementar. 

 
055. O mundo do trabalho se metamorfoseia, a partir das respostas à crise capitalista, com a adoção do toyotismo, e do modelo 

de acumulação flexível, a partir dos anos de 1970. Sobre essas transformações, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O toyotismo é similar ao fordismo, apresentando uma produção conduzida para a demanda, não muito variada, mas voltada 

ao mercado consumidor, com trabalhadores especializados por tarefa e ramo de produção. 
B) O trabalhador polivalente é uma das características do sistema taylorista, não perdurando na vigência do neoliberalismo, 

por considerar que o aumento da produtividade requer trabalhadores especializados. 
C) A flexibilização é uma das características do toyotismo presente no sistema produtivo, que não traz rebatimentos para a 

organização da classe trabalhadora, a qual, mesmo com as dificuldades, consegue a estabilidade plena nas relações de 
trabalho. 

D) Com a adoção do toyotismo, fundamentado no processo de reestruturação produtiva, o mundo do trabalho passa a conviver 
com: subproletarização; trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado, precarização das relações e 
condições de trabalho. 
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056. O atual estágio de acumulação capitalista promoveu contrarreformas no Estado brasileiro, dando ênfase à privatização de 
bens e serviços. Sobre essas formas de privatização, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Preservação do parque estatal lucrativo e aumento da proteção da força de trabalho empregada e desempregada, concessão 
de direitos trabalhistas, principalmente os previdenciários e fortalecimento das organizações sindicais de esquerda.   

B) Redefinição do campo de atuação das políticas sociais, como atividades não exclusivas do Estado, tendo a iniciativa 
privada um papel preponderante, fazendo dos serviços e direitos sociais novos negócios, para tanto passíveis de 
comercialização. 

C) A aplicação da maior parte do fundo público é concentrado nas políticas sociais, referendando o caráter universalista e 
estimulando o desenvolvimento de ações que viabilizem a manutenção e o aprofundamento dos direitos sociais. 

D) Criação de novos entes estatais que viabilizam os direitos sociais, facilitando a execução das políticas sociais, tais como: as 
Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de natureza pública, sem ligação com 
entes privados. 

 
057. Em relação ao processo de renovação do Serviço Social assinale a alternativa CORRETA. 
A) A renovação implica a construção do pluralismo profissional ideológico e político, fortalecendo a ideia de monolitismo 

teórico. 
B) O processo de renovação fortaleceu a homogeneidade das concepções profissionais a partir de uma matriz teórico-

metodológica. 
C) Com a renovação, ocorre o fortalecimento da dimensão executiva da profissão em detrimento da produção do 

conhecimento. 
D) A investigação e a pesquisa tornaram-se uns dos elementos primordiais nesse processo por intermédio do fortalecimento da 

vida acadêmica.   
 
058. De acordo com Iamamoto (2009, p. 19), “pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o 

mundo contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação”. Sobre o Serviço Social na contemporaneidade, 
assinale a alternativa CORRETA. 

A) Um dos maiores desafios para o profissional é desenvolver a sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas, voltadas para a efetivação de direitos, tornando-se, também, um profissional propositivo. 

B) A sociedade capitalista impõe limites ao exercício profissional, tanto que na atualidade não se consegue traçar alternativas 
interventivas de enfrentamento da questão social, limitando-se apenas à execução burocrática das tarefas. 

C) O Serviço Social é uma profissão inovadora que vem conseguindo implementar plenamente as políticas sociais e os direitos 
sociais. É a única profissão, por sua visão crítica, que vem traçando estratégias de superação da desigualdade social.   

D) A questão social sempre foi considerada, pelo Serviço Social, objeto de análise e intervenção profissional e esteve presente 
desde o processo de colonização da sociedade brasileira e não apenas com o surgimento do sistema capitalista. 

 
059. Sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O Projeto Ético-Político do Serviço Social foi elaborado e materializado na década de 1930, período de institucionalização 

da profissão e do crescimento do mercado profissional. 
B) O núcleo central do Projeto Ético-Político do Serviço Social é a democracia, por vislumbrar a defesa dos direitos políticos e 

culturais, em prol da igualdade na sociedade contemporânea. 
C) O Projeto Ético-Político do Serviço Social aponta para a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio ao arbítrio, 

autoritarismo e a toda forma de preconceito. 
D) O Projeto Ético-Político do Serviço Social não está vinculado a um projeto de sociedade, pois seu objetivo é apresentar as 

regras e normas que devem reger a intervenção profissional. 
 
060. Sobre as vertentes que marcaram o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A perspectiva modernizadora caracteriza-se por três documentos: Teresópolis, Alto da Boa Vista e Método B.H. Apesar 

das diferenças, os três definem a profissão como uma Ciência Social Aplicada. 
B) O documento de Araxá foi um dos textos pertencentes à perspectiva modernizadora. Nessa vertente, o Serviço Social é 

definido como prática institucionalizada que age com indivíduos com desajustamentos familiares. 
C) A perspectiva Reatualizacão do Conservadorismo, baseou-se teoricamente no tomismo, criticando os se parâmetros da 

Fenomenologia, por defini-la como uma teoria retrógrada e conservadora. 
D) A intenção de ruptura se baseia-se no documento de Araxá, fundamentando-se na teoria marxista da época, fazendo críticas 

ao conservadorismo da Fenomenologia, do funcionalismo e do positivismo. 
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