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DDEEFFEENNSSOORRIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDOO  PPIIAAUUÍÍ  
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL SUPERIOR – SERVIÇO SOCIAL 
 

Data: 20/01/2019 – Horário: 08:00 (HORÁRIO LOCAL) 
Número de questões: 30 (trinta) objetiva e 1 questão discursiva 

 

 
 

 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o curso que você está matriculado, caso não 
seja, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em 
caso de rasura a resposta será anulada. Preencher a 
folha pintando toda a bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta com seu nome e CPF para 
transcrever as respostas da prova. Confira se os 
dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em 
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o 
devido cuidado no seu manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída 
nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que 
contiverem mais de uma alternativa marcada ou 
emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 
3(três) horas., não havendo, por qualquer motivo, 
prorrogação em virtude de afastamento de candidato 
da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua 
realização, a comunicação entre os estudantes ou a 
utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, 
notebook, receptor, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do 
tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de objeto ou 
material semelhante. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 
 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer a qualquer das provas, seja qual 

for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade 

original exigido; 

d) For surpreendido em comunicação com outras 
pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos, e calculadora; 

e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo 
de equipamento eletrônico de comunicação, 
inclusive celular; 

f) For responsável por falsa identificação pessoal; 
g) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das 

provas; 
h) Não devolver integralmente o material recebido; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 

trabalhos. 
 

9. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos 
dias 21/01 (gabarito provisório). 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, no dia 22/01 
e 23/01/2019, e deverão ser enviados no e-mail 
recursodpupi@ciee.org.br, conforme modelo 
disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 

11. Se do exame dos recursos resultarem anulação de 
questão, a pontuação correspondente a essa questão 
será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

12. Serão elaboradas 2 listas de classificação, divididas 
por, pessoa com deficiência e lista geral. 

13. Não será fornecido ao estudante comprovante de 
classificação no processo seletivo, valendo, para esse 
fim, as listas de classificação divulgadas no sítio do 
CIEE na internet. 
. 

14. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, os 
quais serão afixados no sítio do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

15. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 
contidas no Edital de Seleção e respectivo Termo 
Aditivo. 

 
Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE 
QUESTÕES 
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 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 

1 e 2. 
 

Zap 
Não faz muito que temos esta nova TV com 

controle remoto, mas devo dizer que se trata 

agora de um instrumento sem o qual eu não 

saberia viver. Passo os dias sentado na velha 
poltrona, mudando de um canal para outro — 

uma tarefa que antes exigia certa 

movimentação, mas que agora ficou muito fácil. 

Estou num canal, não gosto — zap, mudo para 

outro. Não gosto de novo — zap, mudo de 

novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês 

o número de vezes que você troca de canal em 

uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma 

pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica 

disposição para o humor, admirável nessa 

mulher. 
Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância 

carente, pai cruel etc. Mas o seu sofrimento 

aumentou muito quando meu pai a deixou. Já 

faz tempo; foi logo depois que nasci, e estou 

agora com treze anos. Uma idade em que se vê 

muita televisão, e em que se muda de canal 
constantemente, ainda que minha mãe ache 

isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente 

pergunta se o caro telespectador já conhece 

certo novo sabão em pó. Não conheço nem 

quero conhecer, de modo que — zap — mudo 

de canal. “Não me abandone, Mariana, não me 

abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor 

remorso, em se tratando de novelas: zap, e 

agora é um desenho, que eu já vi duzentas 

vezes, e — zap — um homem falando. Um 

homem, abraçado à guitarra elétrica, fala a uma 

entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que 

está dizendo, que é um roqueiro, que sempre 

foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência 

se justifica, porque ele não parece um roqueiro. 
É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, 

falta-lhe um dente. É o meu pai. 

É sobre mim que fala. Você tem um filho, 

não tem?, pergunta a apresentadora, e ele, 

meio constrangido — situação pouco admissível 

para um roqueiro de verdade —, diz que sim, 
que tem um filho, só que não o vê há muito 

tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você 

sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família 

ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é 

chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que 

você saiba, seu filho gosta de rock? 

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso 

à desbotada camisa, roça-lhe o peito, 

produzindo um desagradável e bem audível 

rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, 

num programa local e de baixíssima audiência 
— e ainda tem de passar pelo vexame de uma 

pergunta que o embaraça e à qual não sabe 

responder. E então ele me olha. Vocês dirão 

que não, que é para a câmera que ele olha; 

aparentemente é isso, aparentemente ele está 

olhando para a câmera, como lhe disseram 
para fazer; mas na realidade é a mim que ele 

olha, sabe que em algum lugar, diante de uma 

tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as 

lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu 

olhar ele procura a resposta à pergunta da 

apresentadora: você gosta de rock? Você gosta 
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de mim? Você me perdoa? — mas aí comete 

um erro, um engano mortal: insensivelmente, 

automaticamente, seus dedos começam a 

dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do 

velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar 

nunca, nunca. Seu rosto se ilumina — refletores 
que se acendem? — e ele vai dizer que sim, 

que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas 

nesse momento zap — aciono o controle 

remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e 

sorridente jovem que está — à exceção do 

pequeno relógio que usa no pulso — nua, 
completamente nua. 

(Moacyr Scliar) 
 
1. De acordo com o texto, é correto afirmar 

que 
 

(A) o narrador zapeou o canal para a 
exibição da jovem nua por ser mais 
interessante do que o canal anterior. 

(B) mudar o canal foi o jeito encontrado 
pelo narrador para não ouvir a resposta 
mentirosa do pai. 

(C) ter um filho é um fato reconhecido e 
louvável para um roqueiro. 

(D) para o narrador, o pai responde à 
pergunta sem remorso visível sobre a 
escolha que tomou. 

 
2. As frases abaixo foram retiradas do texto e 

sua pontuação foi alterada. Assinale a 
alternativa em que essa reescrita não 
causou prejuízo gramatical. 

 
(A) Eu gostaria de ganhar, em dólar, num 

mês, o número de vezes que você 
troca de canal, em uma hora, diz minha 
mãe. 

(B) Hesita um pouco, e acrescenta: você 
sabe, eu, tinha de fazer uma opção, era 
a família, ou o rock. 

(C) Vocês dirão que não, que é para a 
câmera que ele olha. Aparentemente, é 

isso. Aparentemente, ele está olhando 
para a câmera, como lhe disseram para 
fazer. 

(D) Mas o seu sofrimento aumentou muito, 
quando meu pai, a deixou. Já faz 
tempo, foi logo depois que nasci, e 
estou agora com treze anos. 

 
3. Assinale a alternativa correta sobre a 

concordância verbal. 
 

(A) Carla ou Rogério assumirá o volante 
nesta viagem. 

(B) Vende-se brinquedos novos e 
seminovos. 

(C) Mais de uma pessoa posicionaram-se a 
favor da nova legislação. 

(D) Fui eu que levou os livros para a 
biblioteca. 

 
4. Sobre a crase, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) Resolvi perguntar à alguém onde ficava 
a loja de ferragens. 

(B) Minha filha estuda dia à dia para 
passar no vestibular. 

(C) O assunto do e-mail é relativo à 
conversa que tivemos ontem. 

(D) Todos viajaram à pé, pois o ônibus não 
chegou. 

 
5. Assinale a alternativa correta em relação à 

concordância nominal. 
 

(A) Seguem anexo os relatórios solicitados 
pelo cliente. 

(B) É necessário a ingestão de 3 litros de 
água por dia. 

(C) Os carregadores mesmo montaram a 
estante. 

(D) Vigiamos alerta o telefone para caso 
nos liguem do hospital. 
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6. Leia a tirinha abaixo, de Calvin e Haroldo, e 
analise as proposições que seguem. 

 

 
 

I. Haroldo, no segundo quadrinho, faz 
uma crítica à ganância do ser humano 
em querer se apossar do que é belo na 
natureza. 

II. Calvin libertou a borboleta pois deu 
razão ao Haroldo: seria melhor se 
conseguisse colocar um arco-íris no 
pote. 

III. Calvin reconsiderou a ideia de manter 
presa a borboleta pois, após ouvir 
Haroldo, percebeu que o que fazia era 
errado. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

 
 
 

7. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão escritas corretamente. 

 
(A) Rogério extendeu seu horário de 

trabalho para cumprir hora-extra. 
(B) Não fale mal da história que contei só 

para me banalisar. 
(C) O prefeito participou de um ato 

beneficente neste sábado. 
(D) A aranha paralizou Carlos de medo. 

 
8. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 

crase. 
 

(A) Todos devemos obedecer às regras da 
sociedade. 

(B) Marcos começou à falar de Luíza para 
o chefe dela. 

(C) Encontro-te hoje à noite, depois do 
trabalho. 

(D) Este vaso foi pintado à mão. 
 

9. De acordo com a prescrição normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
em que todas as palavras estão escritas 
corretamente 

 
(A) Estereótipo / Privilégio / Consciência. 
(B) Relojoeiro / Resquíceo / Pedregulho. 
(C) Préstimo / Consórcio / Estíguima. 
(D) Recato / Pintassilgo / Preluldio. 

 
10. Em relação à concordância verbal, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A alegria, o amor, a bondade enobrece 
o ser humano. 

(B) Meus pais haviam se conhecido muito 
jovens. 

(C) A professora ensinou aos alunos 
pobres a se orgulharem de suas 
origens. 

(D) É proibido permanecerem neste 
ambiente. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

11. Segundo o artigo 4º, da Lei n.º 8.662/1993, 
constituem competências do Assistente 
Social: 
 

I. elaborar, implementar, executar e 
avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e 
organizações populares. 

II. encaminhar providências e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e 
à população. 

III. orientar indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais no 
sentido de identificar recursos e de 
fazer uso destes no atendimento e na 
defesa de seus direitos. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas.  
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
12. De acordo com a Lei nº 8.662/1993, 

contarão com três membros efetivos: um 
Delegado, um Secretário e um Tesoureiro, 
e três suplentes, eleitos dentre os 
Assistentes Sociais da área de sua 
jurisdição: 

 

(A) Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e os Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS). 

(B) delegacias seccionais e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS).   

(C) delegacias seccionais, apenas.  
(D) Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS), apenas.  
 

 
 
 
 
 

13. Segundo o artigo 8º, da Lei nº 8.662/1993, 
compete ao Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS), na qualidade de órgão 
normativo de grau superior, o exercício das 
seguintes atribuições: 
 

(A) funcionar como Tribunal Superior de 
Ética Profissional. 

(B) fixar, em assembleia da categoria, as 
anuidades que devem ser pagas pelos 
Assistentes Sociais. 

(C) aplicar as sanções previstas no Código 
de Ética Profissional. 

(D) expedir carteiras profissionais de 
Assistentes Sociais, fixando a 
respectiva taxa. 

 
14. Segundo o artigo 5º, da Lei Orgânica da 

Assistência Social, a organização da 
assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 

 

I. centralização político-administrativa 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das 
ações pelo Estado. 

II. participação da população, por meio de 
organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

III. primazia da responsabilidade do 
Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de 
governo. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas.  
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
15. De acordo com o artigo 15, da Lei Orgânica 

da Assistência Social, compete aos 
Municípios:  

 

(A) efetuar o pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral. 

(B) cofinanciar, por meio de transferência 
automática, o aprimoramento da 
gestão, os serviços, os programas e os 
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projetos de assistência social em 
âmbito regional ou local. 

(C) incentivar a obtenção de resultados 
qualitativos na gestão municipal do 
Suas. 

(D) estimular e apoiar técnica e 
financeiramente as associações e 
consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social. 

 
 

16. Segundo o artigo 3º, da Lei Orgânica da 
Assistência Social, consideram-se 
entidades e organizações de assistência 
social aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos. Sobre as de atendimento, assinale 
a alternativa correta.  

 

(A) Aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas ou 
projetos voltados prioritariamente para 
o fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizações de 
usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do CNAS, de que tratam 
os incisos I e II do art. 18. 

(B) Aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas ou 
projetos e concedem benefícios de 
prestação social básica ou especial, 
dirigidos às famílias e indivíduos em 
situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal, nos termos desta Lei, 
e respeitadas as deliberações do 
Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), de que tratam os 
incisos I e II do art. 18. 

(C) aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas e 
projetos voltados prioritariamente para 
a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de 

novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades 
sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência 
social, nos termos desta Lei, e 
respeitadas as deliberações do CNAS, 
de que tratam os incisos I e II do art. 
18. 

(D) aquelas que, de forma provisória 
oferecem em unidades residenciais, 
com capacidade máxima para 10 
indivíduos por unidade, nas quais pelo 
menos uma pessoa ou casal trabalha 
como educador/cuidador residente – 
em uma casa que não é a sua – 
prestando cuidados a um grupo de 
indivíduos afastados do convívio social. 

 
17. De acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social, a assistência social 
organiza-se pelos seguintes tipos de 
proteção: social básica e social especial. 
Acerca da proteção social básica, leia as 
proposições abaixo.  

 

I. conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios da assistência 
social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social. 

II. 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. 

III. tal proteção se dá por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas.  
(B) I e III, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I, II e III.  
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18. O artigo 34, do Estatuto do Idoso, traz que 
aos idosos, a partir de 
_______________________ anos, que não 
possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal 
de __________________, nos termos da 
Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 

 

Assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas do trecho 
acima.  
 

(A) 60 (sessenta) anos / 1 (um) salário-
mínimo 

(B) 65 (sessenta e cinco) anos / 2 (dois) 
salários-mínimos 

(C) 65 (sessenta e cinco) anos / 1 (um) 
salário-mínimo 

(D) 60 (sessenta) anos / 2 (dois) salários-
mínimos 

 
19. Acerca do Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa correta.  
 

(A) A perda da condição de segurado será 
sempre considerada para a concessão 
da aposentadoria por idade. 

(B) No caso de entidades filantrópicas, ou 
casa-lar, é vedada a cobrança de 
participação do idoso no custeio da 
entidade. 

(C) As unidades residenciais reservadas 
para atendimento a idosos devem 
situar-se, obrigatoriamente, no 
pavimento térreo.  

(D) Em todo atendimento de saúde, os 
maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais 
idosos, exceto em caso de emergência. 

 
 
20. De acordo com o artigo 96 do Estatuto do 

Idoso, discriminar pessoa idosa, impedindo 
ou dificultando seu acesso a operações 
bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer outro 
meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade, 
tem como pena: 

 

(A) reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

(B) detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

(C) reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
(D) detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos e multa. 
 
 

21. Os assistentes sociais trabalham com a 
questão social nas suas mais variadas 
expressões quotidianas. Questão social 
que, sendo desigualdade é também 
rebeldia, porque  

 

(A) os sujeitos envolvidos, ao resistirem, 
acabam por se envolver com a 
criminalidade.  

(B) envolvem sujeitos que vivenciam as 
desigualdades e a ela resistem e se 
opõem. 

(C) envolvem sujeitos que não se 
adequaram ao modo de vida que o 
capitalismo impõe.  

(D) os sujeitos envolvidos não buscam 
outra forma de mudança a não ser pelo 
conflito. 

 
22. Tanto a formação profissional quanto o 

trabalho de Serviço Social, nos anos 1980, 
se solidificaram, tomando possível, hoje, 
dar um salto qualitativo na análise sobre a 
profissão. A relação do debate atual com 
esse longo trajeto é 

 

(A) continuidade e ruptura.  
(B) continuidade, apenas.  
(C) ruptura e resistência.  
(D) continuidade e resistência.  

 
23. Acerca da profissão de Assistente Social, 

assinale a alternativa correta.  
 

(A) Como a militância foi o que impulsionou 
o potencial questionador da categoria 
profissional, dela se pode derivar 
diretamente uma consciência teórica e 
uma competência profissional. 

(B) Apenas o engajamento político do 
cidadão profissional é suficiente para 
diretamente dele derivar uma base 
teórica rigorosa. 
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(C) Só o domínio de uma perspectiva 
teórico-metodológica é suficiente para 
descobrir e imprimir novos caminhos ao 
trabalho profissional. 

(D) Articular a profissão e a realidade é um 
dos maiores desafios, pois entende-se 
que o Serviço Social não atua apenas 
sobre a realidade, mas atua na 
realidade. 

 
 

24. O projeto ético-político no Serviço Social 
tem como núcleo a __________________ 
como valor ético central, compromisso com 
a autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais, a defesa 
intransigente dos direitos humanos bem 
como a defesa radical da democracia e da 
cidadania. 

 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna do trecho acima.  
 

(A) educação 
(B) oportunidade 
(C) liberdade 
(D) equidade 
 

 
25. A luta pela manutenção do caráter 

universalizante das políticas sociais 
públicas, em especial a seguridade social – 
no seu tripé – é um desafio que se atualiza 
no dia a dia do assistente social. Esse tripé 
é formado  

 

(A) pela previdência, saúde e assistência 
social. 

(B) pela educação, saúde e segurança.  
(C) pela previdência, segurança e 

assistência social.  
(D) pela educação, previdência e saúde.  

 
26. O trabalho do assistente social requisita um 

profissional  
 

I. culto e atento às possibilidades 
descortinadas pelo mundo 
contemporâneo, capaz de formular, 
avaliar e recriar propostas ao nível das 
políticas sociais e da organização das 
forças da sociedade civil. 

II. informado, crítico e propositivo, que 
aposte no protagonismo dos sujeitos 
sociais. 

III. versado no instrumental técnico-
operativo, capaz de realizar as ações 
profissionais, aos níveis de assessoria, 
planejamento, negociação, pesquisa e 
ação direta, estimuladoras da 
participação dos usuários na 
formulação, gestão e avaliação de 
programas e serviços sociais de 
qualidade. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas.  
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas.  
(D) I, II e III.  
 

 
27. Segundo o artigo 4º do Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais, sobre 
o que é vedado à(ao) Assistente Social, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

 

(A) Permitir ou exercer a supervisão de 
aluno(a) de Serviço Social em 
Instituições Públicas ou Privadas que 
não tenham em seu quadro assistente 
social que realize acompanhamento 
direto ao/à aluno(a) estagiário(a). 

(B) Assumir responsabilidade por atividade 
para as quais não esteja capacitado(a) 
pessoal e tecnicamente. 

(C) 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.  

(D) Pleitear para si ou para outrem 
emprego, cargo ou função que estejam 
sendo exercidos por colega.  
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28. De acordo com o Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais, das 
Relações do/a Assistente Social com a 
Justiça, assinale a alternativa correta.  

 

(A) É vedado ao/à assistente social 
comparecer perante a autoridade 
competente, quando intimado(a) a 
prestar depoimento, para declarar que 
está obrigado(a) a guardar sigilo 
profissional nos termos deste Código e 
da Legislação em vigor. 

(B) É dever do(a) 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. 

(C) É dever do(a) assistente social depor 
como testemunha sobre situação 
sigilosa do(a) usuário(a) de que tenha 
conhecimento no exercício profissional, 
mesmo quando autorizado. 

(D) É dever do(a) 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. 

 
29. Segundo o Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais, a suspensão por falta 
de pagamento de anuidades e taxas só 
cessará com a satisfação do débito, 
podendo ser cassada a inscrição 
profissional após decorridos  

 

(A) um ano da suspensão. 
(B) dois anos da suspensão. 
(C) três anos da suspensão. 
(D) quatro anos da suspensão. 
 

 
 
 
 
 

30. Acerca da questão social, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) É focada exclusivamente como 
desigualdade social entre pobres e 
ricos. 

(B) Explica a necessidade das políticas 
sociais, no âmbito das relações entre 
as classes e o Estado. 

(C) Deve ser encarada como “situação 
social problema”. 

(D) Tem seu significado reduzido a 
dificuldades do indivíduo.  

 
 


