
 
Cargo: 301 – Analista de Assistência e Desenvolvimento Social (AADS) – Serviço Social 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 3: 
Os candidatos não têm razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. (O verbo 
destacado está sendo usado no modo imperativo). Incorreta. O verbo destacado está no particípio passado. 
Os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social 
advinda da ditadura do patriarcado. (O verbo destacado está no pretérito perfeito modo indicativo). Incorreta. O 
termo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo) 
Constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante 
ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. (O verbo destacado está 
sendo usado no pretérito imperfeito do modo indicativo). Incorreta. O termo destacado está no presente do 
indicativo) 
Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de 
propagação de informação para promover a objetificação da mulher. (O verbo destacado está sendo usado no 
pretérito mais que perfeito do modo indicativo). Incorreta. O termo destacado se refere ao presente do subjuntivo) 
É preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja 
possível diminuir a reincidência. (O verbo destacado está no modo infinitivo). Correta. O termo detacado está no 
modo infinitivo. 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 4: 
Os candidatos não têm razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no 
século XXI. (O termo destacado apresenta derivação prefixal – des). 
É necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a 
objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão 
contra o sexo feminino. (O termo destacado apresenta a derivação sufixal izar). 
O número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de 
reincidência. (O termo destacado apresenta a derivação prefixal – re). 
As raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. (O 
termo destacado apresenta o prefixo er e o sufixo ção). 
É preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja 
possível diminuir a reincidência. (O termo destacado não apresenta processo de derivação evidente). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 10: 
Os candidatos não têm razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
A alternativa que diz: A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, um médico, um 
enfermeiro, um agente comunitário de saúde e um cirurgião-dentista, é incorreta, pois a composição 
mínima de uma equipe de saúde da família não envolve um cirurgião-dentista. Este profissional pode 
fazer parte da equipe, porém não é exigido para a composição mínima. 
A alternativa que diz: Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 3.000 
pessoas, é incorreta, pois cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 
4.000 pessoas. Repare-se que não é questionado o número ideal ou médio, e sim o máximo. 
A alternativa que diz: Cada profissional de saúde pode ser cadastrado para trabalhar em até três 
equipes de Saúde da Família, é incorreta, pois cada profissional de saúde pode ser cadastrado para 
trabalhar em apenas uma equipe de saúde da família, exceto o médico, que pode ser cadastrado em 
duas. 
A alternativa que diz: Recomenda-se que, quanto maior o grau de vulnerabilidade da população, menor 
seja o número de pessoas sob responsabilidade de cada equipe de Saúde da Família, é a única 



 
alternativa correta, pois conforme a Portaria n.º 2.488, de 21 de outubro de 2011. Ressalto que não é 
mandatório que a alternativa correta transcreva “ipsis litteris” ao texto da lei. A capacidade de 
compreensão de texto também faz parte da avaliação, ou seja, o candidato não deve apenas decorar 
a letra fria da lei, mas entender o que elas significam. 
A alternativa que diz: Cada usuário deve ser acompanhado, preferencialmente, por duas ou mais 
equipes de saúde, visando garantir uma segunda opinião profissional para cada questão de saúde, é 
incorreta, pois a lei não diz isso. 
Fonte: Portaria n.º 2.488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde. 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 13: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
A alternativa que diz: botulismo e raiva humana é a única alternativa correta, conforme a portaria n.º 
204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. 
A alternativa que diz: infecção pelo HIV e doença de Creutzfeldt-Jakob é incorreta porque embora 
sejam doenças de notificação compulsória, não são de notificação compulsória imediata como 
perguntava o enunciado da questão. 
A alternativa que diz: hanseníase e hepatites virais é incorreta porque embora sejam doenças de 
notificação compulsória, não são de notificação compulsória imediata como perguntava o enunciado 
da questão. 
A alternativa que diz: leishmaniose visceral e sífilis é incorreta porque embora sejam doenças de 
notificação compulsória, não são de notificação compulsória imediata como perguntava o enunciado 
da questão. 
A alternativa que diz: tuberculose e toxoplasmose congênita é incorreta porque embora sejam doenças 
de notificação compulsória, não são de notificação compulsória imediata como perguntava o enunciado 
da questão. 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 17: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Fonte de pesquisa, disponível em:  
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/logoff-no-windows-7/50957 
No Sistema Operacional Windows 7, em sua configuração padrão, não há necessidade de reiniciar ou 
desligar o computador para que se faça Logoff no sistema para que outro usuário possa usá-lo. O 
argumento usado pela candidata não se sustenta, pois na alternativa sugerida, encontra-se escrito 
que: “Para outro usuário utilizar um computador que já está em uso, deve-se fazer logoff do usuário 
atual. Isso significa que é necessário fechar todos os programas e arquivos que estejam em execução 
e, em seguida, obrigatoriamente, desligar o computador para que ele reinicie com a possibilidade 
do novo usuário digitar suas credenciais”. 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 19: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Fonte de pesquisa, disponível em:  
https://support.office.com/pt-br/article/Quantos-nomes-podem-ser-inclu%C3%ADdos-em-uma-lista-
de-distribui%C3%A7%C3%A3o-5459affd-403f-4491-9929-7e9a86b9aaa4 
E, no próprio link enviado pelo candidato: 
https://answers.microsoft.com/pt-br/office/forum/office_2010-outlook/outlook-2007-e-outlook-
2010/990486aa-053d-4217-a810-f55cc67c2364?auth=1 
Em geral, para usuários do Outlook 2007 Service Pack 1 ou anterior, uma lista de distribuição pode 
conter entre 50-70 nomes e endereços de e-mail. 
Se o computador tem o Office 2007 SP2 ou posterior instalado, o usuário poderá criar e usar listas de 
distribuição com quantos nomes desejar. Na alternativa questionada pelo candidato, encontra-se 
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escrito a limitação de até 10 destinatários por e-mail, sendo necessário abrir outro e-mail para continuar 
enviando mensagens, anulando a solicitação de anulação mencionada pelo candidato. 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 20: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Fonte de pesquisa, disponível em:  
https://www.tecmundo.com.br/senha/3077-o-que-e-token-.htm 
Tokens são dispositivos físicos que auxiliam o usuário quanto à segurança pessoal ao gerar uma senha 
temporária de proteção para os sistemas e contas que utiliza.  
Normalmente o processo é feito através de um aparelho semelhante a um chaveiro, que cria senhas 
especiais com um único clique, ideais para transações bancárias pela internet. 
Os usuários de internet banking crescem a cada dia, bem como as pessoas mal-intencionadas e que 
fariam de tudo para roubar senhas e acessar essas contas. Desta forma os bancos criaram novos 
mecanismos que auxiliem a proteção, como é o caso do token. Hoje existem aplicativos que 
reconhecem o computador, teclados virtuais para a inserção de senhas adicionais e diversas outras 
ferramentas que visam proteger o usuário do banco. 
Outro ponto que vale destaque é o de que, nenhumas das outras alternativas da questão contemplam-
se dentro da definição de token.  
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 24: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo. 
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: MIOTO, Regina Célia Tamaso. Trabalho com 
Famílias: um desafio para os assistentes sociais. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 3, dez. 2004. 
Resposta correta: Socioeducativas. 
Embasamento teórico para a alternativa correta: A descrição e o debate que realizamos com os 
assistentes sociais, aliados às nossas reflexões em torno da natureza e da especificidade das ações 
profissionais com famílias, nos permitiu observar que os assistentes sociais no seu cotidiano 
desenvolvem algumas ações que podem ser diferenciadas pelas particularidades que apresentam e, 
no entanto, continuam sendo tratadas de forma indiferenciada. São elas: ações socioeducativas, ações 
socioterapêuticas, ações periciais, ações socioassistenciais, ações de acolhimento e apoio 
socioinstitucional.  
Sendo assim, a única alternativa correta, de acordo com a autora para a questão em tela são as ações 
socioeducativas. 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 26: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: BRASIL, Lei nº 8.742. Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS). Brasília: DF, 7 de dezembro de 1993. 
Resposta correta está colocada integralmente como na LOAS, em seu artigo 6º - A.: A assistência 
social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: proteção social básica: conjunto de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade 
e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários e proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 
defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.  
As demais encontram-se incorretas, pois 
- a vigilância epidemiológica é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica 
e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.  embasamento 
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teórico: art. 6o-a. parágrafo único. (vigilância sociassistencial e não vigilância epidemiológica como traz 
a assertiva). 
- o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover 
a própria. embasamento teórico: artigo 20. (idosos acima de 65 anos e não 60 como traz a assertiva). 
- se considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (um meio) do salário-mínimo. embasamento teórico: artigo 
20 § 3o. (1/4 e não 1/2 como traz a assertiva).   
- a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de 
prestação continuada, limitado a 1 (um) ano o recebimento concomitante da remuneração e do 
benefício. embasamento teórico: artigo 21 a- § 2o (limitado a dois anos e não apenas um ano como 
traz a assertiva).  
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 28: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: Brasil. Estatuto da criança e do adolescente 
(1990). Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Resposta correta está colocada integralmente como no ECA, em seu Art. 61: A proteção ao trabalho 
dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.  
As demais encontram-se incorretas, pois 
- Ao adolescente até doze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Embasamento teórico: 
Art. 64. (bolsa aprendizagem até quatorze anos de idade e não doze como traz a assertiva). 
- Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não governamental, é permitido o trabalho noturno, realizado 
entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. Embasamento teórico: Art. 67. 
(é vedado o trabalho noturno e não permitido como traz a assertiva). 
- É proibido qualquer trabalho a menores de dez anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
Embasamento teórico: Art. 60. (é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos e não dez 
anos como consta na assertiva).  
- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito privado objetivo. Embasamento teórico: 54 § 1º. 
(direito público subjetivo e não direito privado como consta na assertiva).  
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 30: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Resposta correta está colocada integralmente como na Lei Brasileira de Inclusão, em seu Artigo 2º: 
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  
As demais encontram-se incorretas, pois 
- Para fins de aplicação desta Lei, considera-se acessibilidade a concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de 
projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Embasamento teórico: Art. 3º. (a 
descrição da afirmação refere-se ao desenho universal e não a acessibilidade como traz a assertiva).  
- Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com 
deficiência ou o seu responsável gozam de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observada a reserva de, no mínimo, 2% (dois por cento) das unidades habitacionais para pessoa com 
deficiência. Embasamento teórico: Art. 32. (reserva de no mínimo 3% - três- e não 2% - dois- como 
trás a assertiva).  



 
- Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, acarreta pena de 
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Embasamento teórico: Art. 88. (Pena - reclusão, de 1 
(um) a 3 (três) anos, e multa, e não de dois a quatro como consta a assertiva).  
- A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 3 
(três) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-
lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 
necessárias para que possa exercer sua capacidade. Embasamento teórico: Art.1.783-A. (pelo menos 
duas pessoas idôneas e não três como traz a assertiva).  
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 31: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: SILVA, Maria Salete da. MOURA, Reidy Rolim de. 
Considerações sobre a visita domiciliar: instrumento técnico-operativo do Serviço Social. Apud 
in: Instrumentos técnico-operativos no Serviço Social: um debate necessário/ Cleide Lavoratti; Dorival 
Costa (Org.). Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016.  
A resposta que preenche corretamente as lacunas é: técnico / éticos / visita domiciliar / busca ativa. 
Embasamento teórico para a alternativa correta: Como instrumental técnico reconstruído criticamente 
e utilizado à luz dos princípios éticos da profissão a visita domiciliar pode ser utilizada com várias 
finalidades. Seja para elaboração do estudo social, para fazer a busca ativa dos usuários, para dar 
retornos e agilizar o encaminhamento de procedimentos institucionais, para realizar o 
acompanhamento ou para estimular a adesão aos serviços. 
As demais respostas não preenchem as lacunas com as categorias solicitadas, conforme as autoras 
apontam. 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 32: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: SILVA, Cláudia Neves da. A Presença de 
Postulados Tomistas na Gênese do Serviço Social. In: Semina, Ciênc. Soc. Hum. Ano: 2003. 
Embasamento teórico para a alternativa correta: Em diversos artigos da Revista Serviço Social, pode-
se verificar que este corpo teórico foi buscado na doutrina social da igreja, cuja visão de homem e 
mundo influenciou decisivamente a profissão do assistente social. (a autora realizou sua pesquisa na 
citada revista da qual consta também em suas referências bibliográficas). 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- As encíclicas sociais tiveram papel dispensável na concepção de mundo de diferentes profissionais 
e intelectuais em diversas regiões do mundo ocidental cristão. (As encíclicas sociais tiveram papel 
relevante na concepção de mundo de diferentes profissionais e intelectuais em diversas regiões do 
mundo ocidental cristão, em vista da importância política, cultural e social desta instituição religiosa no 
período em questão). 
- A Igreja Católica, buscou em São João o caráter teológico e filosófico para justificar suas ideias e 
ações. (Buscou em Santo Tomás de Aquino). 
- Na perspectiva tomista, o poder temporal é dissociado do poder espiritual. (O poder temporal é 
complementar ao poder espiritual). 
- A presença da doutrina social católica não influenciava a leitura que os assistentes sociais faziam 
acerca da realidade social e econômica brasileira. (A presença da doutrina social católica orientava e 
fundamentava a leitura que os assistentes sociais faziam acerca da realidade social e econômica 
brasileira). 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 33: 
O candidato solicita a apresentação de sua prova, sendo assim, conforme o Capítulo XIII – Dos 
Recursos, item 13.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: a) com teor que 
desrespeite a Banca Examinadora; b) em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 



 
c) sem fundamentação lógica que não corresponda à questão recursada; d) sem fundamentação lógica 
e/ou inconsistente, incoerente ou os intempestivos; e) por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais on-
line”; f) com argumentação idêntica a outros recursos; g) contra terceiros; h) em coletivo; e i) fora do 
prazo estabelecido.  
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 34: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: MIOTO, Regina Célia Tamaso.  Família, Trabalho 
com famílias e Serviço Social. In: Serviço Social em Revista. Ano: 2010. 
Embasamento teórico para a alternativa correta: A incorporação da família como referência na política 
social brasileira reavivou o debate em torno do trabalho com famílias, que por muito tempo ficou 
relegado a segundo plano no âmbito do Serviço Social brasileiro. A secundarizaçao desses 
temas família e trabalho com famílias- tem sido atribuída, por um lado, às exigências teórico-
metodológicas impostas para a consolidação da profissão nos marcos da teoria social crítica e, por 
outro, pela pecha de conservadorismo que marcaram essas temáticas nos pós reconceituação. Por 
isso, impõe-se nesse momento o grande desafio de demarcar tanto o foco de estudo sobre família que 
interessa ao campo do Serviço Social - enquanto profissão e área de conhecimento –, como a 
construção do debate em torno do trabalho com famílias ancorado nas premissas teórico-
metodológicas da teoria social crítica. 
Assertiva correta de acordo com a afirmação da autora: A família é um sujeito privilegiado de 
intervenção do Serviço Social desde os primórdios da profissão. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- Nos anos 2000 a questão da família no Serviço Social vai ter pouca visibilidade se comparada à 
produção sobre política social e direitos sociais. (Anos 1990 e não 2000 como traz a assertiva). 
- A ideia central da proposta familista reside na afirmação da tradição secular que existem dois canais 
naturais para satisfação das necessidades dos indivíduos: a família e o Estado.  (dois canais naturais 
são: família e mercado e não família e estado como traz a assertiva). 
- Os processos políticos organizativos vinculam o conjunto de ações profissionais desenvolvidas com 
enfoque no planejamento institucional como instrumento de gestão e gerência de políticas e serviços. 
Buscam o deslocamento do foco do atendimento dos objetivos institucionais para o atendimento das 
necessidades das famílias. (processos de planejamento e gestão e não políticos organizativos como 
traz a assertiva). 
- Os processos de planejamento e gestão no trabalho com famílias implicam ações que privilegiem e 
incrementem a discussão da relação família e proteção social na esfera pública, visando a manutenção 
da ideologia vigente da família como responsável da proteção social, buscando a garantia e ampliação 
dos direitos sociais. (processos políticos organizativos e não processos de planejamento e gestão 
como traz a assertiva). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 36: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: PIANA, Maria Cristina. O serviço social na 
contemporaneidade: demandas e respostas. Scielo: 2009. 
Resposta Correta: No processo de ruptura com o conservadorismo, o Serviço Social passou a tratar o 
campo das políticas sociais, não mais no campo relacional demanda da população carente e oferta do 
sistema capitalista, mas acima de tudo como meio de acesso aos direitos sociais e à defesa da 
democracia. 
Embasamento teórico para a alternativa correta: O assistente social é um profissional que tem como 
objeto de trabalho a questão social com suas diversas expressões, formulando e implementando 
propostas para seu enfrentamento, por meio das políticas sociais, públicas, empresariais, de 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Para Netto (1992, p.71), “a questão social, 
como matéria de trabalho, não esgota as reflexões”. Sem sombra de dúvidas, ela serve para pensar 
os processos de trabalho nos quais os assistentes sociais, em uma perspectiva conservadora, eram 



 
“executores terminais de políticas sociais”, emanadas do Estado ou das instituições privadas que os 
emprega. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- O assistente social deve apenas operacionalizar as políticas sociais, pois não se faz necessário 
conhecer as contradições da sociedade capitalista, da questão social e suas expressões. (se faz 
necessário no trabalho profissional conhecer as contradições da sociedade capitalista, da questão 
social e suas expressões). 
- Para uma reflexão do Serviço Social na atualidade, com suas demandas e perspectivas nesse 
momento histórico, é necessário situá-lo em sua trajetória histórica e revelar o legado desse momento 
com seus rebatimentos no contexto do século da globalização. Tempos em que a economia e o ideário 
neoliberal promovem a igualdade social. (economia e ideário neoliberal não promovem a igualdade 
social, mas sim intensificam as desigualdades sociais com suas múltiplas faces). 
- O surgimento e desenvolvimento do Serviço Social como profissão é resultado das demandas da 
sociedade socialista e suas estratégias e mecanismos de opressão social e reprodução da ideologia 
dominante. (o surgimento e desenvolvimento do serviço social como profissão é resultado das 
demandas da sociedade capitalista e não da sociedade socialista como traz a assertiva). 
- O surgimento do Serviço Social está intrinsecamente relacionado com as transformações sociais, 
econômicas e políticas do Brasil nas décadas de 1950 e 1970, com o projeto de recristianização da 
Igreja Católica e a ação de grupos, classes e instituições que integraram essas transformações. Essas 
décadas são marcadas por uma sociedade capitalista industrial e urbana. (o surgimento do serviço 
social está intrinsecamente relacionado com as transformações sociais, econômicas e políticas do 
brasil nas décadas de: 1930 e 1940). 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 37: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: CFESS. Código de Ética Profissional do Assistente 
Social. Brasília: CFESS, 1993. 
A resposta correta, conforme o código de ética profissional, no item dos princípios fundamentais, é a 
alternativa: II, IV e VI. Sendo, 
I. diminuição e consolidação da cidadania. (incorreta, pois é ampliação e consolidação da cidadania e 
não diminuição como traz a assertiva). 
II. reconhecimento da liberdade como valor ético. (correta). 
III. posicionamento em favor da desigualdade. (posicionamento em favor da igualdade e não da 
desigualdade como traz a assertiva). 
IV. garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e 
suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. (correta). 
V. opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de manutenção da ordem 
societária vigente. (construção de uma nova ordem societária e não manutenção da vigente como traz 
a assertiva). 
VI. compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional. (correta). 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 38: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
A única resposta correta, conforme informa a NOB-SUAS é a que diz: integração de objetivos, ações, 
serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e territorializada, pela complexidade 
dos serviços e em parceria com organizações e entidades de assistência social. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- centralização político-administrativa com competências específicas e comando único em cada esfera 
de governo. (descentralização e não centralização como traz a assertiva). 
- comandos múltiplos por esfera da gestão, orientados pela PNAS/2004, devidamente aprovada pelo 
CNAS. (comando único por esfera da gestão e não comandos múltiplos como traz a assertiva). 



 
- referência das normas operacionais básicas sem que haja padrões de desempenho. (Referenciado 
por normas operacionais básicas que estabeleçam padrões de desempenho, padrões de qualidade e 
referencial técnico-operativo, e não sem padrões de desempenho como traz a assertiva). 
- sistematização descendente de planejamento através de planos municipais e estaduais de 
assistência social que detalhem a aplicação da PNAS/2004 no âmbito do município, do Distrito Federal, 
do estado, devidamente aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. (Sistema 
ascendente de planejamento através de planos municipais, estaduais e federal de assistência social 
que detalhem a aplicação da PNAS/2004 no âmbito do município, do Distrito Federal, do estado e da 
União, devidamente aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistência Social e não descendente 
como traz a assertiva). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 40: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
A Resposta correta está colocada integralmente como traz a Constituição Federal, em seu Art. 5º, XXI 
que diz: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Embasamento teórico: Art. 
5º, LII (não será concedida extradição). 
- São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Embasamento teórico: Art. 5º, 
X (são invioláveis a intimidade). 
- É defeso expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. Embasamento teórico: Art. 5º, IX (é livre e não defeso).  
- Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Embasamento teórico: Art. 5º, 
XLV (pode haver obrigação de reparar o dano).  
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 41: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: PIANA, Maria Cristina. O serviço social na 
contemporaneidade: demandas e respostas. Apud in: A construção do perfil do assistente social no 
cenário educacional [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 233 p. 
ISBN 978-85-7983-038-9. Available from SciELO Books. 
A resposta correta de acordo com o texto é a seguinte afirmação:  Uma nova proposta teórico-
ideológica deveria alicerçar o ensino da profissão, originando uma prática não assistencialista, mas 
transformadora, comprometida com as classes populares. Quando o modelo filosófico, elaborado por 
Karl Marx, passou embasar o referencial teórico-metodológico do Serviço Social, o chamado 
Materialismo Histórico Dialético. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- As restrições da Ditadura Militar, principalmente depois do Ato Institucional n.º 5 não 
trouxeram elementos importantes nos rumos tomados pelo Serviço Social em seu processo de 
renovação. (trouxeram elementos importantes). 
- Esses profissionais, mediante o reconhecimento de intensas contradições ocorridas no 
exercício profissional, que se apoiava na corrente filosófica fenomenológica, de Augusto Comte, 
questionavam seu papel na sociedade, buscando levar a profissão a manter com a alienação 
ideológica a que se submetera. (corrente filosófica positivista e não fenomenológica como traz a 
assertiva). 



 
- No referencial filosófico da Lógica Dialética (ou a dialética materialista), tem por objetivo estudar 
as relações que envolvem homem e trabalho, ou seja, a prática concreta, afirmando que, nesta 
interação, a transformação é estática, com crescimento quantitativo e qualitativo. (tem por objetivo 
estudar as relações que envolvem homem e sociedade e não homem e trabalho como traz a assertiva). 
- O Materialismo Histórico Dialético situa a sociedade determinada historicamente e em 
constante transformação, dividida em classes sociais distintas: a sociedade, como detentora do capital 
e de todo o lucro, e a classe trabalhadora ou o proletariado que dispõe da força de trabalho vendida 
por um ínfimo salário, não garantindo condições dignas de sobrevivência. (dividida em classes sociais 
distintas: a burguesia, como detentora do capital e de todo o lucro, e a classe trabalhadora ou o 
proletariado que dispõe da força de trabalho vendida por um ínfimo salário, não garantindo condições 
dignas de sobrevivência. Classe social detentora do capital é a burguesia e não a sociedade como traz 
a assertiva). 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 43: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Resposta correta está colocada integralmente como na Lei Brasileira de Inclusão, em seu Artigo 6º: A 
deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive, para casar-se e constituir 
união estável.  
As demais encontram-se incorretas, pois 
- É dever somente do assistente social comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça 
ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Embasamento teórico: (é dever de todos e não 
apenas do assistente social) art. 7o. 
-  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se barreiras atitudinais as formas de interação dos 
cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações.  Embasamento teórico: Art. 
3o v (considera-se comunicação e não barreiras atitudinais como traz a assertiva).  
- As frotas de empresas de táxi devem reservar 20% (vinte por cento) de seus veículos acessíveis à 
pessoa com deficiência. Embasamento teórico: Art. 51. (as frotas de empresas de táxi devem reservar 
10%(dez) e não 20% (vinte) como traz a assertiva). 
- Para fins de aplicação desta Lei, considera-se desenho universal qualquer entrave, obstáculo, atitude 
ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição 
e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
Embasamento teórico: Art. 3o IV (considera-se obstáculo e não desenho universal, como traz a 
assertiva).  
 
Questão 44: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: OLIVEIRAM Cilene Telis de. PAIXÃO, Mary Luisa 
de Freitas. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: NOVO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA O 
SERVIÇO SOCIAL. CRESS 6º Região, Belo Horizonte: 2013. 
Resposta correta está colocada integralmente como no texto em tela: A partir do movimento feminista 
dos anos 70 e da visibilidade social da luta das mulheres, deflagrou-se uma mobilização da sociedade 
a despeito das relações entre família e violência, o que resultou na conquista da inclusão do parágrafo 
8º do artigo 226 da Constituição Federal Brasileira, o qual coíbe a violência doméstica. 
Tema descrito na programação do edital como: Violência Doméstica. 
As demais encontram-se incorretas, pois 



 
- Com a constitucionalização dos direitos humanos, foi dado um menor enfoque a este tipo de violência, 
já que outros tipos de violência passaram a ser considerados problemas mais relevantes para toda a 
sociedade. (Com a constitucionalização dos direitos humanos foi dado um maior enfoque a este tipo 
de violência). 
- A violência doméstica é um problema recente, além de atingir todas as classes sociais. É considerada 
uma das piores formas de violação dos direitos humanos de mulheres. (A violência doméstica não é 
um problema recente). 
- A fim de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, em 2009, foi promulgada a Lei n.º 
11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. (Lei do ano 2006). 
- Esse tipo de violência é considerado o pior entre as mulheres, estando atrelado aos conflitos de 
classes, ou seja, provenientes das relações entre homem e mulher. (Conflitos de gênero e não de 
classes como traz a assertiva). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 45: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: PEREIRA, Potyara A.P. A UTILIDADE DA 
PESQUISA PARA O SERVIÇO SOCIAL. Revista Serviço Social & Saúde. Ano: 2005. 
Resposta correta está colocada integralmente como no texto em tela: Existem investigações com o 
objetivo de testar teorias, produzir novos conhecimentos ou fazer avançar os quadros conceituais 
existentes, os modelos analíticos disponíveis e seus dispositivos metodológicos, referentes a um 
determinado campo do saber; mas também existem outras investigações menos complexas, embora 
não menos importantes, como as que são realizadas para resolver problemas práticos ou particulares. 
As demais encontram-se incorretas, pois 
- Para se fazer pesquisa e com ela obter conhecimento, dispensa-se quadros teóricos e metodológicos 
explícitos. (Precisa-se de quadros teóricos e metodológicos). 
- Nunca é demais lembrar que as utopias não fazem parte da realidade e que elas podem configurar 
um projeto possível desde que abraçado, de imediato, por atores sociais e não por meros técnicos. 
(Utopias fazem parte da realidade). 
- O exercício profissional do assistente social – seja em instituições ou fora delas – é uma fonte 
improdutiva de informações que, no mínimo, podem sofrer tratamento analítico de primeira 
aproximação e subsidiar patamares mais elaborados de análises com a participação de outros sujeitos. 
(Fonte fecunda de informações). 
- Não é somente pela investigação que se poderá conhecer, com clareza, as possibilidades e os limites 
da intervenção, bem como o sentido que deverá ser dado a novas investigações. (É somente pela 
investigação que se poderá conhecer, com clareza, as possibilidades e os limites da intervenção, bem 
como o sentido que deverá ser dado a novas investigações). 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 47: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: Brasil. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. 
Resposta correta está colocada integralmente como na lei em tela, em seu Artigo 7º XII: capacidade 
de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.  
As demais encontram-se incorretas, pois 
- utilização da vigilância sanitária para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática. Embasamento teórico: Art. 7º VII. (Utilização da epidemiologia e não da 
vigilância sanitária como traz a assertiva). 
- concentração político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo Embasamento 
teórico: Art. 7º IX (Descentralização político-administrativa e não concentração como traz a assertiva). 



 
- organização dos serviços públicos de modo a proporcionar duplicidade de meios para fins idênticos. 
Embasamento teórico: Art. 7º XIII (evitar duplicidade e não proporcionar como traz a assertiva). 
 - organização de atendimento público específico e especializado para idosos e vítimas de violência 
doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias 
plásticas reparadoras. Embasamento teórico: Art. 7º XIV (atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral e não para idosos como traz a 
assertiva). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 48: 
O candidato não tem razão em suas alegações, conforme se verá na análise das alternativas que 
segue abaixo.  
Afirmativa com a seguinte referência bibliográfica: FAQUIN, Evelyn Secco. SERVIÇO SOCIAL 
BRASILEIRO E OS REBATIMENTOS DAS TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS: A 
DIMENSÃO POLÍTICA DA PROFISSÃO. Congresso Catarinense de Assistentes Sociais. Ano: 2013. 
Resposta correta está colocada integralmente como no texto em tela: O processo de reprodução social 
é amplo, abrangendo não somente a reprodução da vida, mas sobretudo do modo de pensar, ou seja, 
a reprodução de um modo de vida. 
As demais estão incorretas, pois 
- O Serviço Social pode ser analisado em si mesmo, já que é socialmente condicionado. (O serviço 
social não pode ser analisado em si mesmo). 
- É preciso analisar o Serviço Social no âmbito das respostas que a sociedade capitalista e o Estado 
constroem frente à questão social e suas expressões, em várias dimensões. Já que o Serviço Social 
centra sua atuação nas manifestações / expressões da questão social. Tendo assim uma atividade 
coerente, ao passo que atende às requisições da classe dominante, e deixa de acolher aos da classe 
dominada, por meio de seu exercício. (Tendo assim uma atividade contraditória, ao passo que atende 
tanto as requisições da classe dominante, quando da classe dominada, por meio de seu exercício). 
- É na década de 1990 que emergem, visivelmente, transformações societárias. Transformações essas 
que reconfiguram necessidades sociais já existentes e criam novas, incidindo diretamente no cotidiano 
das profissões. (É na década de 1970 que emergem visivelmente as transformações societárias). 
- O projeto profissional do Serviço Social tem uma vertente acrítica, o qual luta em favor da ampliação 
de direitos e manutenção de desigualdades. Mediante tal impasse, cabe à categoria profissional, por 
meio do exercício profissional, desenvolver estratégias que garantam a hegemonia desse projeto. (O 
projeto profissional do Serviço Social tem uma vertente crítica). 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 50: 
O candidato não tem razão em suas alegações, pois não houve qualquer que seja um vício que macule 
a higidez da presente questão, muito menos que prejudicasse o entendimento da mesma. 
Ademais, a questão foi devidamente elaborada, conforme o conteúdo programático, publicado no 
Edital do Certame. 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 


