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CARGO: SERVIÇO SOCIAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 

O estudo social no âmbito do Serviço Social é um instrumento vastamente utilizado nas diferentes áreas e modalidades 

de intervenção, cuja finalidade é a orientação do processo de trabalho do próprio Assistente Social, sendo empregado 

para conhecer e analisar a situação, vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais, sobre o qual o 
Assistente Social foi chamado a opinar. Ele consiste numa utilização articulada de vários outros instrumentos – 
entrevistas individuais ou conjuntas, observação, visita domiciliar e análise de documentos – que permitem ao 
Assistente Social a abordagem dos sujeitos envolvidos na situação (Mioto, 2001). Acerca desses instrumentos, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A coleta de informações, por meio de técnicas de entrevista, além de conhecimento e compreensão das situações, 
possibilita a construção de alternativas de intervenções, devendo, para tal, partir do manifesto pelos sujeitos e/ou 
situação que provocou a ação, em direção à construção sócio-histórica-cultural, daquilo que se busca apreender. O 

diálogo é o elemento fundamental da entrevista, exigindo dos profissionais a qualificação necessária para 
desenvolvê-lo com base em princípios éticos, teóricos e metodológicos, na direção da garantia de direitos. 

(     ) A visita domiciliar objetiva esclarecer condições socioeconômicas e familiares em que vivem os sujeitos, permitindo 

a leitura da realidade cotidiana em seus aspectos sociais e culturais, olhando a família como sujeito político dentro 
de um contexto que a influencia econômica, social, política e culturalmente. Contudo, não há a possibilidade de 
utilização de outros instrumentais em conjunto. 

(     ) A observação deve ter como foco a realidade; no entanto, tendo como ângulo o da constatação técnica e neutra, 

para ser mais completa e exata possível. Entretanto, o profissional deve tomar cuidado para ser o mais objetivo 
possível, não se deixando levar pelas disposições do momento. 

(     ) Um dos documentos utilizados é o laudo social. Este é utilizado como elemento de prova no processo, com a 
finalidade de dar suporte à decisão judicial, a partir de uma determinada área do conhecimento, no caso, o Serviço 
Social. Contribui para a formação de um juízo por parte do magistrado, para que ele tenha elementos que 

possibilitem o exercício da faculdade de julgar e oferecer elementos de base social para a tomada de decisão que 

envolve direitos fundamentais e sociais. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  B) F, V, V, F.  C) V, V, V, F.  D) F, F, V, V.  E) V, V, F, F. 

 
12 

Frente a um processo de desvelamento da realidade que será pesquisada, segundo Mioto (2001), para que o Assistente 

Social mantenha um distanciamento de “curiosidade”, ele deverá: 

A) Pretender aferir a verdade ou a mentira dos fatos. 
B) Antecipar uma análise sem que exista dados para fundamentá-la. 

C) Guiar apenas por fatores e datas para construir a história dos sujeitos. 

D) Considerar as versões, os múltiplos significados atribuídos por cada um dos sujeitos, pois são material precioso para a 

compreensão da realidade. 
E) Condicionar o resultado do parecer social baseando-se em predefinições e avaliações de profissionais de outras áreas 

que devem condicionar o resultado do parecer social. 

 

13 

Ao adolescente considerado responsável pelo cometimento de ato infracional serão aplicadas as medidas 
socioeducativas, que não se configuram como simples sanção, visto que devem se revestir de um caráter 
eminentemente pedagógico. Assim, o adolescente que cometeu o ato infracional contribuirá para a construção de 
projetos de vida que permitam o seu rompimento com as diferentes formas de violência. Nesse contexto, são medidas 
socioeducativas que se convencionou em se chamar de meio aberto, EXCETO: 

A) Internação. 

B) Advertência. 
C) Liberdade assistida. 
D) Obrigação de reparar o dano. 
E) Prestação de serviço à comunidade. 
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14 
Quando o Assistente Social é acionado para elaborar um parecer social, a demanda que lhe é apresentada se situa 

entorno da produção de conhecimentos acerca da vida de sujeitos sociais para subsidiar as decisões de outrem. Assim, 
o profissional estudará determinada realidade social e emitirá sua opinião técnica sobre ela. Mioto (2001) pontua que 
os elementos constitutivos do parecer social estão relacionados com a finalidade direta e específica a qual se destinam. 
De acordo com a autora, acerca dos elementos que sustentam a emissão de um parecer social, analise as definições a 

seguir. 
I. Competência técnica: refere-se à fundamentação que o Assistente Social deve apresentar para analisar os dados 

obtidos durante a realização do estudo social. 
II. Competência teórico-metodológica: trata-se da habilidade do profissional em planejar e executar um processo de 

realização do estudo social e elaboração do parecer. 

III. Autonomia: está relacionada à construção de sua liberdade para decidir quais instrumentos operativos serão utilizados 

durante a realização do estudo social, quais sujeitos serão envolvidos no processo de feitura do estudo social, a opção 
teórica que irá fundamentar a análise dos dados e a escolha das informações que serão registradas no relatório. 

IV. Compromisso ético: trata-se da incorporação dos princípios e das normas para o exercício profissional expostas no 
Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.   B) III.    C) IV.   D) I e II.   E) III e IV. 

 

15 

Amaro (2003, p. 13) define a visita domiciliar como “uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, realizada 

por um ou mais profissionais, junto ao indivíduo em seu próprio meio social ou familiar”. Quanto às visitas domiciliares, 
assinale a afirmativa correta. 

A) Devem ser fundamentadas em princípios éticos e os objetivos não precisam estar determinados. 
B) Por serem realizadas no ambiente do sujeito é mais descontraída e flexível; portanto, não faz sentido em ser técnica. 

C) O profissional, ao visitar, se insere no cotidiano do outro, mas sem a necessidade de se ajustar às condições que 
encontrar. 

D) O olhar do profissional deve ampliar-se para tudo aquilo que se aproxima da realidade social e cultural do sujeito com 
interpretações pessoais do visitador. 

E) O profissional deve se dispor a conhecer a realidade distinta, mas não se satisfazer com o que é posto ou dito. Deve, 

então, investigar o que pode estar oculto.  

 
16 

“A violência sexual contra crianças e adolescentes, sobretudo a exploração sexual, é uma grave violação dos direitos 
humanos. Esse tipo de violência compromete, em graus variados, o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da 
vítima, que ainda está em processo de conquista da maturidade física e psicológica e do exercício saudável de sua 

sexualidade.” 
(Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/terra-dos-homens-1.)  

 

Em relação a alguns dos eixos estratégicos acerca do enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, marque V para 
as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Análise da situação: conhecer o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, o 

diagnóstico da situação do enfrentamento da problemática e a divulgação de todos os dados e informações à 

sociedade civil brasileira. 
(     ) Mobilização e articulação: fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de combate pela eliminação da 

violência sexual e comprometer a sociedade civil no enfrentamento dessa problemática. 
(     ) Defesa e responsabilização: atualizar a legislação sobre crimes sexuais, combater a impunidade, disponibilizar 

serviços de notificação e capacitar os profissionais da área jurídico-policial. 

(     ) Punição: assegurar ações punitivas contra a violência sexual, possibilitando que as crianças e adolescentes sejam 

educados para o fortalecimento da sua autodefesa. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) F, V, V, F.  C) V, V, V, F.  D) F, F, V, V.  E) V, F, V, V. 
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17 
De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, uma vez constatada a necessidade do afastamento, ainda que temporário, da criança ou do 
adolescente de sua família de origem, o caso deve ser levado imediatamente ao Ministério Público e à autoridade 
judiciária. Condicionado a uma decisão judicial, o afastamento da criança ou do adolescente da sua família de origem 
deve advir de uma recomendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico, caso a caso, preferencialmente realizado 
por equipe interdisciplinar de instituição pública, ou, na sua falta, de outra instituição que detenha equipe técnica 
qualificada para tal. Em relação ao processo de avaliação diagnóstica, assinale a alternativa que descreve de forma 
correta e completa as pessoas e partes que devem ser ouvidas neste processo. 
A) O Conselho Tutelar e o Ministério Público. 
B) O Ministério Público e o Psicólogo judicial. 
C) O Assistente Social e a autoridade policial que acompanhar o caso. 
D) Apenas os pais e a própria criança ou adolescente, através de métodos adequados ao seu grau de desenvolvimento e 

capacidades. 
E) Todas as pessoas envolvidas, em especial a própria criança ou adolescente, através de métodos adequados ao seu grau 

de desenvolvimento e capacidades. 
 

18 
O Serviço Social brasileiro, a partir de meados de 1960, registra um processo de ruptura de caráter teórico e               
prático-político com o conservadorismo. Dentre os aspectos que marcam este processo, analise as premissas a seguir. 
I. Que ocorre a renovação do Serviço Social cujas principais características são a laicização e a instauração do pluralismo 

teórico-metodológico e ético-político na profissão. 
II. Que ocorre a construção de um projeto profissional comprometido com o mercado de trabalho e tem como base a 

eficácia do serviço prestado à população. 
III. Que se evidencia a dimensão política da profissão em contraposição à neutralidade científica e ideo-política. 
IV. Que ocorre a qualificação teórica da profissão expressa no debate sobre os fundamentos do Serviço Social, no qual os 

três principais eixos temáticos são: o resgate a historicidade da profissão, a crítica teórico-metodológica tanto do 
conservadorismo quanto da vulgarização marxista e a ênfase nas relações de poder nas institucionais.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) premissa(s) 
A) III.   B) I e III.   C) I e IV.  D) II e III.  E) I, II e IV. 
 

19 
Acerca das competências e atribuições privativas do Assistente Social, é INCORRETO afirmar que: 
A) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população são competências do Assistente 

Social.  
B) Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social são atribuições privativas do 

Assistente Social.  
C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social são 

atribuições privativas do Assistente Social. 
D) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta e indireta, 

empresas, entidades e organizações populares são competências do Assistente Social.  
E) Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades são atribuições privativas do Assistente 
Social. 

 

20 
Constitui princípio fundamental da ética profissional do Assistente Social o reconhecimento da liberdade como valor 
central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
Sobre a concepção de liberdade que fundamenta o Código de Ética de 1993, analise. 
I. A concepção de liberdade significa fazer tudo aquilo que não prejudica outra pessoa. 
II. Refere-se à concepção que contém em si mesma uma projeção de sociedade – aquela em que se propicie aos 

trabalhadores um pleno desenvolvimento para invenção e vivência de novos valores. 
III. Refere-se à liberdade individual que constitui o sistema normativo capitalista. 
IV. A concepção de liberdade relaciona-se à capacidade de independência que permite a autodeterminação dos 

indivíduos para tomar as suas decisões que estejam vinculadas à sua vida e às suas relações sociais. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III.   B) I e III.  C) II e IV.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 
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21 
“O Serviço Social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área de trabalho especializado, que atua com as 
manifestações da questão social, em sua interseção com o Direito e a Justiça na sociedade.” 

(Chuairi, 2001.) 
 

A primeira Assistente Social a obter um emprego, no campo da intervenção direta, foi no Judiciário paulista, no início 
dos anos 1940. Só muito recentemente é que as particularidades do fazer profissional nesse campo passaram a vir a 
público, como objeto de preocupação investigativa. Tal fato se deu por um conjunto de razões, dentre elas se destacam: 
I. Limitação significativa de demanda de atendimento e de profissionais para a área, sobretudo após a promulgação do 

ECA. 
II. Maior conhecimento crítico e valorização, no meio da profissão, de um campo de intervenção historicamente visto 

como espaço tão somente para ações disciplinadoras e de controle social. 
III. Compromisso de parcela significativa da categoria com ações na direção da ampliação e garantia de direitos, e na 

provocação de alterações nas práticas sociais. 
IV. Crescimento do debate público a respeito dos interiores do sistema penitenciário, do sistema judiciário e do complexo 

de organizações que têm suas ações voltadas para o atendimento de situações permeadas pela violência social e 
interpessoal, cada vez mais presentes no cotidiano de trabalho do Assistente Social. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV.        D) II e IV, apenas. 
B) III, apenas.        E) II, III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
 

22 
Em relação às etapas de um processo de mediação familiar, que é analisada por muitos autores e estudiosos, deve-se 
responder a cinco etapas essenciais para um resultado consciente e satisfatório. Marque V para as etapas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) 1ª etapa: aceitação do processo de mediação pelos membros ou pré-mediação e discurso de abertura: será iniciada 

se as partes estiverem de comum acordo quanto à submissão a um processo desta natureza que só faz sentido se 
querido voluntariamente por ambos. Será considerada, nesta etapa, a necessidade de voluntariedade, 
confidencialidade, possibilidades de cooperação e cordialidades para que seja ou não prosseguido com processo.  

(     ) 2ª etapa: explicitação de direitos e deveres ou relato das histórias: fase do processo que as partes devem acordar 
quanto às questões que pretendem solucionar, ou seja, devem identificar os problemas que enfrentam, definir as 
suas posições, a nível legal e real, e fazê-las corresponder a interesses e a necessidades.  

(     ) 3ª etapa: identificação dos problemas existentes ou construção, ampliação e negociações alternativas: nesta fase, o 
mediador deve cuidar de esclarecer quaisquer dúvidas que estes vierem a saber quanto ao desenrolar do processo 
de mediação, bem como de elucidar acerca dos direitos e deveres a que as partes estão adstritas e das regras do 
processo que deverão ser aceitas por ambos. Nesta etapa serão utilizadas as técnicas de comunicação.  

(     ) 4ª etapa: identificação de opções e alternativas ou encerramento do processo de mediação: etapa que visa à 
obtenção de soluções possíveis e viáveis, mas equivalentes entre si de modo a permitir a constituição de uma base 
suficientemente sólida de negociação.  

(     ) 5ª etapa: negociação ou acompanhamento: nesta fase destaca-se obtenção do acordo que forneça soluções para 
todos os problemas levantados na fase inicial.  

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, V, V, F, V.  C) V, V, V, V, F.   D) F, F, V, F, V.  E) V, V, F, V, F. 
 

23 
De acordo com direitos e responsabilidades gerais do Assistente Social, Art. 2º, conforme o Código de Ética, constituem 
direitos do Assistente Social, EXCETO: 
A) Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste Código. 
B) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 
C) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas 

sociais. 
D) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. 
E) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
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24 
Estudos mais aprofundados e direcionados demonstram que a mediação pode ser classificada como global ou parcial, 
ou seja, considerada de acordo com uma abordagem além da problemática que visa regularização do exercício do poder 
paternal (guarda, regime de visitas e alimentos), questões da partilha dos bens, casa de morada de família e alimentos. 
Assim buscam a solução dos problemas de forma que as partes saiam satisfeitas, como também outros benefícios 
podem ser elencados como: celeridade, efetividade de resultados, preservação da vontade das partes, redução do 
custo emocional e financeiro, sigilo e privacidade, igualdade de participação, transformação das relações pessoais, 
prevenção de reincidência de conflitos, entre outros. Sendo assim, conforme o processo de mediação, relacione 
adequadamente alguns princípios básicos a seguir. 
1. Voluntariedade. 
2. Flexibilidade. 
3. Confidencialidade. 
4. Informação jurídica e assessoria técnica. 
(     ) Quando acontecerem contratempos pessoais, no desenrolar do processo, a mediação familiar deverá garantir o 

respeito pela vida privada. As discussões que tiverem lugar durante a mediação não podem ser posteriormente 
utilizadas, salvo com o acordo das partes ou nos casos permitidos pelo direito nacional. 

(     ) O mediador deverá informar as partes da possibilidade que elas têm de consultar um advogado ou qualquer outro 
profissional competente, seja apoio psicológico, jurídico ou de segurança social. 

(     ) Trata-se de procurar a mediação familiar, bem como desistir, a qualquer momento deste; a mediação não deverá, a 
princípio, ser obrigatória em momento algum. 

(     ) A mediação deve ser ajustada a cada casal de modo a respeitar os desejos e o “timing” de cada um. A mediação pode 
sempre culminar em soluções inovadoras que serão proveitosas, pois poderão ser adaptadas a outras famílias. 

A sequência está correta em 
A) 4, 3, 1, 2.  B) 3, 4, 2, 1.  C) 1, 2, 3, 4.  D) 2, 1, 4, 3.  E) 3, 4, 1, 2. 
 

25 
De acordo com o Código de Ética, Capítulo I – Das relações com os usuários, consta no Art. 5º que são deveres do 
Assistente Social nas suas relações com os usuários: 
I. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 

dispensáveis à participação dos usuários. 
II. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. 
III. Não devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-los 

para o fortalecimento dos seus interesses. 
IV. Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a 

forma de sistematização dos dados obtidos. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.         D) I, II e III, apenas. 
B) II e III, apenas.        E) I, III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
 

O trecho a seguir contextualiza as questões 26 e 27. Leia-o atentamente. 
 

“Conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional. O uso dos 
instrumentais pode ser visto como uma estratégia para a realização de uma ação na prática profissional, em que o 
instrumental (ferramentas) e a técnica (habilidades) estão relacionados em uma unidade dialética, refletindo a 
criatividade e a habilidade técnica, tanto no campo das técnicas como também dos conhecimentos e habilidades.” 

(MARTINELLI, M. L; KOURMOWYON, E. Um novo olhar para a questão dos instrumentais técnico‐operativos em Serviço Social. Revista Serviço 
Social & Sociedade, São Paulo, nº 45, ano XV, agosto, p. 137‐141, 1994.) 

 

26 
“Técnica operativa de prática profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por um ou mais profissionais, 
junto aos indivíduos em seu próprio meio social ou familiar, tendo uma finalidade específica, guiada por um 
planejamento ou roteiro preliminar, instrumento que tem como principal objetivo conhecer as condições e modos de 
vida da população usuária em sua realidade.” Trata-se de: 
A) Reuniões.        D) Visita institucional. 
B) Entrevista.        E) Acompanhamento social. 
C) Visita domiciliar. 
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27 
“Processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma 
crítica uma determinada situação ou expressão da questão social, em especial, nos aspectos socioeconômicos e 
culturais.” Trata-se de: 
A) Laudos.  B) Entrevista.  C) Estudo social. D) Documentação. E) Relatório social. 
 

28 
“A perícia, quando solicitada a um profissional de Serviço Social, é chamada de perícia social.” 

(Disponível em: http://portalsocial.sedsdh.pe.gov.br/sigas/suasrh/arquivos/2013/modulo06/Serra_Talhada_Laudos_Pareceres.) 
 

De acordo com os conhecimentos em técnicas e instrumentos operativos utilizados pelo Serviço Social no campo    
sócio-jurídico, assinale a alternativa que NÃO se refere à perícia social. 
A) Estudo social, realizado com base nos fundamentos teórico‐metodológicos, ético‐políticos e técnico‐operativos, 

próprios do Serviço Social e com finalidades relacionadas a avaliações e julgamentos. 
B) Exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a questão ou situação social analisada, com uma 

finalização de caráter indicativo. É a conclusão de determinado trabalho durante o processo de intervenção. 
C) O Assistente Social deve integrar, na perícia social, dados e informações da vida dos sujeitos, associados às 

determinações conjunturais e estruturais de forma a não promover a vitimização ou culpabilização dos indivíduos 
sociais pelas suas ações e situações de vida. 

D) No âmbito do judiciário, diz respeito a uma avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou determinada, sempre que a 
situação exigir um parecer técnico ou científico de uma determinada área do conhecimento, que contribua para o juiz 
formar a sua convicção para a tomada de decisão. 

E) Instrumento que exige, na análise da vida social, sólida consistência teórica e de argumentação acerca das expressões 
da questão social que permeiam o cotidiano e determinam os conflitos sociais nos quais os sujeitos estão envolvidos, 
requisitando a intervenção do Assistente Social. 

 

29 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como 
objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o 
juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Conforme o Capítulo II – Do Direito 
à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
B) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 
C) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo 

a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
D) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel 

ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou 
por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

E) Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 
protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que serão aplicadas 
de acordo com a gravidade do caso pelo conselho tutelar. 

 

30 
“O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069) é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas 
menores de 18 anos que vivem no Brasil. O Estatuto foi sancionado em ________ durante o governo de 
__________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 1986 / José Sarney       D) 1970 / Emílio Garrastazu Médici 
B) 1990 / Fernando Collor      E) 1995 / Fernando Henrique Cardoso 
C) 2004 / Luiz Inácio Lula da Silva 
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31 

O Assistente Social, no desempenho da profissão, é obrigado a respeitar as exigências previstas na legislação que lhe é 
específica, inclusive as contidas no Código de Ética do Assistente Social. Com base nesse Código, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Assistente Social poderá substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética 

profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 
(     ) É direito do Assistente Social participar na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação de programas sociais. 
(     ) O Assistente Social poderá assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, porém terão que 

ser executados sob sua orientação. 
(     ) É direito do Assistente Social pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos 

por colega. 
(     ) O Assistente Social poderá permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em instituições públicas ou 

privadas que não tenham em seu quadro Assistente Social que realize acompanhamento direto ao aluno estagiário. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F, F.        D) F, F, V, F, V. 
B) F, V, F, F, F.        E) V, F, F, V, V. 
C) V, V, F, F, V. 

 
32 

A Política Nacional de Assistência Social (2005, p. 41) reconhece as fortes pressões do processo de exclusão sociocultural 
sobre as famílias, “[...] com a tradução da família na condição de sujeito de direitos, conforme estabelece a Constituição 
Federal de 1988, o ECA, a LOAS e o Estatuto do Idoso”. Como propostas da política de proteção à família, o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) possui finalidade de fortalecimento das funções protetivas da família, 
que consiste em um conjunto de metodologias com compromisso ético, conhecimento teórico-metodológico e    
técnico-operativo, cooperando para o convívio, reconhecendo direitos e probabilidades de interferência na vida social 
de um conjunto de pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade. São consideradas 
diretrizes teórico-metodológicas do trabalho social com famílias no âmbito do PAIF, EXCETO: 
A) Fortalecer a assistência social como direito social de cidadania. 
B) Rejeitar concepções preconceituosas, que reforçam desigualdades no âmbito familiar. 
C) Respeitar e preservar a confidencialidade das informações repassadas pelas famílias no decorrer do trabalho social. 
D) Utilizar ferramentas que contribuam para a inserção efetiva de todos os membros da família no acompanhamento 

familiar. 
E) Respeitar a homogeneidade dos arranjos familiares e sua diversidade cultural, desconsiderando a influência que as 

peculiaridades da realidade local e seus aspectos socioeconômicos e culturais têm sobre as famílias. 

 

33 
A preocupação pela busca de mecanismos eficazes e eficientes que contribuam para a manutenção das relações 
familiares após uma situação de separação ou divórcio é o que visa a mediação familiar – uma forma extrajudicial de 
resolução de litígios emergentes das relações familiares, em que as partes, auxiliadas pelo mediador familiar, procuram 
elas próprias alcançar uma solução para o conflito que as opõe. A mediação familiar tem como característica: 
A) A parcialidade.  
B) A unilateralidade.  
C) Um alto custo financeiro e emocional. 
D) A ênfase nos interesses mútuos mais que nos direitos individuais. 
E) O poder de decisão que é sempre deixado sob a responsabilidade do mediador e não dos conflitantes. 

 
O texto a seguir contextualiza as questões 34 e 35. Leia-o atentamente. 
 

“Em consequência das mudanças sociais, o conceito de família vem se transformando, fazendo com que o ordenamento 
jurídico pátrio se adeque à nova realidade. Atualmente, a família não se restringe apenas àquelas unidas por laços 
consanguíneos, mas, sim, por afinidade, carinho e respeito mútuo.” 

(Disponível em: https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2728.) 
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34 
“É a convivência de pessoas sem vínculos parentais que convivem por algum motivo, possuindo uma rotina e dinâmica 
que os aproximaram, podendo ser estas afinidades sociais, econômicas ou outra qualquer.” Trata-se da família: 
A) Anaparental.       D) Eudemonista. 
B) Homoafetiva.       E) Monoparental. 
C) Reconstituída. 
 

35 
“Quando ocorre o divórcio, surge, então, a chance de uma nova família; além de juntar marido e mulher, também os 
filhos provenientes de relações anteriores, vivendo todos sobre o mesmo teto. Seja proveniente de um novo casamento 
ou uma união estável, os filhos possuem origens distintas quanto à paternidade biológica. Diante da realidade atual, 
este modelo tende a aumentar sua incidência.” Considerando os novos modelos de família, o trecho se refere à família: 
A) Nuclear.        D) Eudemonista. 
B) Anaparental.       E) Monoparental. 
C) Reconstituída. 
 

36 
Pizzol e Silva (2001) destacam que, no exercício de sua função no âmbito do Judiciário, o Assistente Social necessita 
munir-se de conhecimentos específicos e posturas próprias. De acordo com o exposto, assinale a INCORRETA. 
A) Comprometimento com o contínuo aprimoramento profissional e com a busca da qualidade do trabalho desenvolvido. 
B) Capacidade de desenvolver ações somente no âmbito de micro, não necessitando ter habilidade no âmbito da 

macroestrutura. 
C) Empenho na produção e no manejo da documentação referente ao trabalho, valorizando registros estatísticos que 

possam subsidiar estudos e pesquisas da área. 
D) Dinamismo e capacidade de canalizar as demandas sociais para os setores competentes, mobilizando a criação e/ou 

implementação de políticas públicas e programas que respondam à realidade com eficácia e eficiência. 
E) Conhecimento amplo das questões inerentes à prática profissional, utilizando-se da metodologia própria, legislação 

específica (como LOAS, ECA, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal), programas 
sociais e, sobretudo, com relação aos recursos existentes na comunidade. 

 

37 
O Assistente Social tem a missão de contribuir para a melhoria das condições de vida de pessoas que necessitam de 
amparo, como as crianças e os trabalhadores que estão sob qualquer situação de exploração, os dependentes químicos 
e outros segmentos populacionais marginalizados socialmente. De acordo com as três dimensões fundamentais 
desenvolvidas na atuação do profissional, com base nas dimensões da prática profissional do serviço social, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Teórico-metodológica. 
2. Ético-política. 
3. Técnico-operativa. 
(     ) É a execução da ação que se planejou, tendo por base os valores, as finalidades e a análise do real. Sistematização 

de um processo investigativo. 
(     ) Fornece ao profissional um ângulo de leitura dos processos sociais, de compreensão do significado social da ação, 

uma explicação da dinâmica da vida social na sociedade capitalista. Possibilita a análise do real. 
(     ) Envolve o projetar, a ação em função dos valores e finalidades do profissional, da instituição e da população. É 

responsável pela avaliação das consequências de nossas ações – ou a não avaliação dessas consequências. São as 
diferentes posições e partidos que os profissionais assumem. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  B) 3, 1, 2.  C) 2, 3, 1.  D) 1, 3, 2.  E) 3, 2, 1. 
 

38 
Participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria que tenham por 
finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional, conforme 
o Código de Ética, constitui para o Assistente Social um(a): 
A) Dever.  B) Direito.  C) Proibição.  D) Obrigação.  E) Necessidade. 
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39 
“Para se tornar Assistente Social, a pessoa deve ter se formado no curso superior de Serviço Social e, posteriormente, 
para exercer definitivamente a profissão, é preciso que o graduado faça o registro do diploma no Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS). A profissão é regulamentada desde _________, pela Lei de Regulamentação da Profissão 
__________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 1989 / nº 7.662/1989      D) 1997 / nº 9.663/1997 
B) 1990 / nº 8.866/1990      E) 1999 / nº 9.662/1999 
C) 1993 / nº 8.662/1993 
 

40 
Muitas pessoas desconhecem a função de um Assistente Social, não tendo conhecimento de como o profissional é 
importante no processo de adoção de uma criança. Adotar um filho costuma ser a primeira opção de casais que não 
podem – ou não querem – ter filhos gerados por eles mesmos. Seja qual for a razão, esse processo exige o conhecimento 
e o auxílio do Assistente Social. Com base no papel do Assistente Social na adoção e o sistema de garantia de direitos 
à luz do ECA, analise. 
I. Assessora os juízes de direito, subsidiando-os na ótica relativa aos fenômenos econômicos e socioculturais que 

envolvem as relações na sociedade e na família com a elaboração de um laudo e de um parecer social. 
II. O Serviço Social na adoção se coloca como um elo, entre a família e o adotando, possibilitando que a adoção aconteça 

dentro dos pressupostos legais, zelando pela efetivação dos direitos e na medida do possível burocratizar o acesso ao 
objetivo pretendido, no caso, a adoção. 

III. Exerce um papel preventivo importante, quando detecta situações de risco a exigir imediata resposta jurisdicional. 
IV. Visa o fortalecimento e a defesa do usuário, no caso na adoção, garantindo o melhor para a criança e para a família 

que se propõe a adotar. 
V. Reforça as noções estereotipadas ou meramente caritativas sobre a adoção, acirrando a cidadania, a singularidade e 

a identidade da criança, que é a prioridade. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV e V.       D) II, III e V, apenas. 
B) I e V, apenas.       E) I, III, IV e V, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
 

41 
De acordo com Levinzon (2006, p. 25), “a adoção pode ser definida como o estabelecimento de relações parentais entre 
pessoas que não estão ligadas por vínculos biológicos diretos. É uma forma de proporcionar uma família às crianças 
que não puderam ser criadas pelos pais que a geraram”. No que se refere ao processo de adoção, em linhas gerais, o 
Assistente Social se faz presente nos seguintes momentos; analise-os e relacione-os adequadamente. 
1. Consentimento à adoção. 
2. Suspensão e destituição do poder familiar. 
3. Habilitação dos pretendentes à adoção. 
4. Encaminhamento das crianças e adolescentes aptos à adoção. 
(     ) O Assistente Social fornece suporte à família pretendente à adoção, no que se refere à orientação quanto aos 

trâmites do processo judicial, às documentações necessárias para dar início ao processo. 
(     ) As genitoras, espontaneamente, manifestam desejo em entregar os filhos à adoção, logo após o parto. É importante 

que o Assistente Social leve em consideração as condições físicas e emocionais da mãe, o que servirá como base para 
que o juiz visualize as reais condições da mesma, no momento em que teve essa decisão. 

(     ) Estabelecimento de contato com o pretendente, devidamente habilitado, considerando a ordem cronológica 
estabelecida na lista de pretendentes à adoção. O Assistente Social orienta quanto à documentação necessária e, 
variando de acordo com a idade da criança adotada, participará do processo de aproximação entre adotante e 
adotado. 

(     ) Serão estudados aspectos referentes às condições socioeconômicas, o vínculo afetivo e as possibilidades de haver a 
permanência, ou não, da criança na sua família de origem. Não havendo possibilidade de retorno aos familiares 
biológicos ou familiares extensos, opta-se pela privação ou deposição do poder familiar. Para isso, o Assistente Social 
poderá utilizar como instrumental subsidiador observação, entrevistas, visitas domiciliares etc. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4.  B) 4, 3, 2, 1.  C) 2, 4, 1, 3.  D) 3, 1, 4, 2.  E) 1, 4, 2, 3. 
 

https://fortissima.com.br/2014/10/10/tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-adotar-uma-crianca-brasil-14657160/
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42 
“Adotar é acolher como filho, de forma definitiva, uma criança ou adolescente, conforme previsto em lei. A adoção é 
medida excepcional, cabível somente quando se verificar a impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente na 
família de origem.” 

(Disponível em: http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/infancia-e-juventude/publicacoes/colecao/adocaoGuarda.pdf.) 
 

A adoção, como uma das formas de garantia desse direito, está regulamentada pelo ECA. Em relação à Lei de Adoção, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
B) Podem adotar os maiores de dezoito anos, independentemente do estado civil. 
C) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 

adotantes. 
D) Para adoção conjunta, os adotantes não necessitam ser casados civilmente e nem manterem união estável; porém, 

deve ser comprovada a estabilidade da família. 
E) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o 

de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
 

43 
Proteção social é a garantia de inclusão a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco, inserindo-os na rede de proteção social local. A proteção social é hierarquizada em básica e especial;          
relacione-as adequadamente. 
1. Proteção social básica. 
2. Proteção social especial. 
(     ) Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
(     ) Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 

renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos − 
relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

(     ) Destina-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. São serviços que requerem 
o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Estão previstos níveis de 
complexidade diferenciados: média e alta complexidade. 

(     )  Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social, se organiza pelas ações de proteção: Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, 
Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, 
ProJovem Adolescente, Serviços Destinados a Crianças até 6 anos e Pessoas Idosas, Benefícios Eventuais e Carteira 
do Idoso. 

(     ) É um conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, que se organiza pelos: Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, Serviços 
Especializados de Proteção, Sentinela e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

A sequência está correta em 
A) 1, 1, 2, 1, 2.  B) 2, 2, 1, 1, 1.  C) 1, 2, 2, 1, 2.  D) 2, 1, 2, 2, 1.  E) 1, 1, 1, 2, 2. 
 

44 
“A garantia da política e da lei de proteção à criança e ao adolescente, especificamente do adolescente autor de ato 
infracional, requer um trabalho constante do Assistente Social Judicial que tem como princípio fundamental, entre outros, 
‘a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo’.” 

(Código de Ética Profissional do Serviço Social.) 
 

Considerando o exposto e os principais fundamentos descritos pela legislação profissional que norteiam a ação dos 
Assistentes Sociais, analise as alternativas a seguir. 
I. A ampliação e a consolidação da cidadania.  
II. O posicionamento em favor da iniquidade e justiça social. 
III. O empenho na eliminação de algumas das formas de preconceitos. 
IV. A garantia do pluralismo. 
V. A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. 
VI. A desarticulação com os movimentos de outras categorias. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.  B) I e V, apenas.  C) I, IV e V, apenas. D) II, III e VI, apenas. E) I, II, III, IV, V e VI. 
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45 

De acordo com o Código de Ética da Profissão das relações do Assistente Social com a Justiça, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
A) O Assistente Social poderá depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no 

exercício profissional, porém terá que ser autorizado. 
B) O Assistente Social não poderá depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento 

no exercício profissional, mesmo quando autorizado. 
C) É dever do Assistente Social comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, 

para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da Legislação em vigor. 
D) É dever do Assistente Social apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as 

conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios 

éticos contidos neste Código. 

E) É vedado ao Assistente Social aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia quando a situação não se 
caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais 

relacionados a impedimentos ou suspeição. 

 

46 

“A tendência hoje posta à judicialização da vida e à criminalização dos pobres, fazendo necessariamente o uso da 
impositividade do Estado para o controle sobre a vida da população que acessa os serviços públicos, requer, por vezes, 

fundamentação técnica e pericial. Nesse sentido, os Assistentes Sociais são frequentemente acionados a realizarem 

estudo social a partir de objetivos postos pelas instituições, que tendem a produzir novas violações de direitos, as 

práticas punitivas, com raízes moralizantes e disciplinadoras, não são novas na trajetória do Serviço Social, elas fazem 
parte das requisições que as instituições ‘sociojurídicas’ colocam, cotidianamente, a Assistentes Sociais.” Essas 

requisições se manifestam de diversas formas; assinale a correta.  
A) Realizar avaliações sociais no sistema socioeducativo, desviando-as no comportamento do adolescente de forma a 

culpabilizá-lo, com análise dos limites institucionais ou de sua realidade de vida. 
B) Apontar, em situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, quem e como a violência sexual ocorreu, 

com o mínimo de detalhes possíveis, responsabilizando a fala do culpado pela produção da prova necessária à 
culpabilização. 

C) Descobrir autores de violência (contra crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência), na 

perspectiva de punir o(s) suposto(s) autor(es) da violência, reforçando a visão de que o encarceramento não é a saída 

para o enfrentamento da questão. 

D) Realizar “exames criminológicos”, de modo a atestar se o detento ainda possui algum nível de periculosidade em sua 
personalidade, que possa representar ameaça ao convívio social fora do sistema penitenciário, com base em uma 

avaliação comportamental e moral da conduta do indivíduo na prisão. 
E) Afirmar a competência de mães ou pais para cuidarem de seus filhos, por meio da análise e observação de 

comportamentos considerados ‘inadequados’, ou avaliando positivamente condições materiais de vida, provocando 
ações de destituição de poder familiar e, até mesmo, de criminalização das famílias. 

 
47 
Conforme o Art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
I. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a 

adolescente, aplicando as medidas cabíveis. 

II. Conhecer de ações decorrentes de normalidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. 

III. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 
IV. Recusar a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. 
V. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV e V.       D) II e IV, apenas. 
B) II e III, apenas.       E) I, III e V, apenas. 

C) I e III, apenas. 
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48 
No tocante às atribuições do Serviço Social no Judiciário, conforme os dados do levantamento realizado pelo Conjunto 
CFESS-CRESS (Conselho Federal do Serviço Social – Conselho Regional do Serviço Social) relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Perícia e acompanhamento. 
2. Assessoria institucional. 
3. Rede/avaliação de políticas públicas. 
4. Planejamento e organização do serviço social. 
(     ) Desenvolver e assessorar pesquisas, projetos, programas e atividades relacionadas à prática profissional dos 

assistentes sociais, no âmbito do Poder Judiciário, objetivando seus aperfeiçoamentos técnicos, a produção de 
conhecimentos e a implementação de ações que forneçam a garantia e aplicação de direitos para os usuários dentro 
das respectivas áreas de atuação. 

(     ) Preparação para adoção, emissão de pareceres para acessar, judicialmente, serviços do governo federal, como o 
BPC, participação em audiências, de modo a emitir opinião técnica. 

(     ) Fiscalização de instituições de acolhimento e de execução de medidas socioeducativas. 
(     ) Auxiliar à direção do fórum/apoio organizacional/assessorar alta administração, no marco das competências de 

Assistentes Sociais. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4.  B) 2, 3, 4, 1.  C) 3, 4, 1, 2.  D) 4, 1, 3, 2.  E) 1, 3, 4, 2. 
 

49 
Segundo o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o 
Assistente Social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. O sigilo profissional 
constitui um direito do Assistente Social, sendo vedada a sua revelação. De acordo com o artigo 18, a quebra do sigilo 
só é admissível na situação em que  
A) há ação judicial. 
B) envolva ou não fato delituoso. 
C) tenha que depor como testemunha. 
D) houver qualquer situação envolvendo menor de idade. 
E) envolva problemas de saúde, mesmo que o paciente não autorize a revelação. 
 

50 
“Uma guarda decorrente dos países europeus e pouco utilizada no Brasil, consiste na permanência da criança e ou 
adolescente no domicílio que morava com os pais antes da separação. Dessa maneira, os pais revezam-se para estar em 
companhia do filho, no domicílio, onde viviam antes da separação, além de possuir cada um a sua nova moradia (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2012). Esse modelo de guarda é pouco utilizado, sobretudo porque enseja que os envolvidos estejam muito 
bem financeiramente, pois devem manter, além de sua moradia atual, aquela em que o filho permanece morando.” 
O trecho anterior refere-se à guarda: 
A) Única.        D) Compartilhada. 
B) Dividida.        E) Por nidação ou aninhamento. 
C) Alternada. 
 
 

 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


