
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1 Serrviço Social Superior

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seu artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos 

de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

são obrigados a/ I. manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 

prazo de vinte e um anos./ II. identificar o recém-nascido 

mediante o registro de sua impressão plantar e digital e 

da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras 

formas normatizadas pela autoridade administrativa 

competente./ III. proceder a exames visando ao 

diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como prestar 

orientação aos pais./ É correto o que se afirma em 

I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas. I, II e III. B

2 Serrviço Social Superior

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolecente, 

consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao 

adolescente vínculos externos à instituição para fins de 

convivência familiar e comunitária e colaboração com o 

seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, 

cognitivo, educacional e financeiro. Trata-se da(do) 

adoção. poder pátrio. poder familiar. apadrinhamento. D

3 Serrviço Social Superior

De acordo o artigo 9º do Estatuto do Idoso, garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade, é 

obrigação 

do Estado. da sociedade. da família. de todos. A

4 Serrviço Social Superior
Segundo o Estatuto do Idoso, as unidades de residências 

reservadas para o atendimento a idosos devem situar-se
obrigatoriamente, no pavimento térreo. 

preferencialmente, em dois 

pavimentos. 

preferencialmente, no 

pavimento térreo. 

obrigatoriamente, em dois 

pavimentos.
C

5 Serrviço Social Superior

Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a 

assistência social realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e 

provimento de condições para atender contingências 

sociais e promovendo a universalização dos direitos 

sociais, para o enfrentamento da               

discriminação racial. 
violência contra idosos, crianças e 

adolescentes. 
vulnerabilidade social. pobreza. D

6 Serrviço Social Superior

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, o 

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 é 

chamado de  

proteção social especial. proteção social básica. medida protetiva. auxílio social. B
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7 Serrviço Social Superior

No que tange à Política Nacional de Assistência Social, 

frente ao desafio de enfrentar a questão social, 

___________  permitiu

o desenvolvimento de formas inovadoras e criativas na 

sua implementação, gestão,

monitoramento, avaliação e informação. No entanto, a 

compreensão de que a gestão

democrática vai muito além de inovação gerencial ou de 

novas tecnologias é bastante

limitada neste País.  ___________ ainda é uma marca a 

ser superada./ Escolha a alternativa que preenche correta 

e respectivamente as lacunas. 

a descentralização / A centralização a centralização / A descentralização a democracia / O autoritarismo 
a assistência social / O 

assistencialismo 
A

8 Serrviço Social Superior

De acordo com o Política Nacional de Assistência Social, 

a proteção social deve garantir as seguintes seguranças:/ 

I. de sobrevivência (de rendimento e de autonomia)./ II. de 

acolhida./ III. de convívio ou vivência familiar/. IV. de 

cidadania./ É correto o que se afirma em 

I e IV, apenas. II e III, apenas. I, II e III, apenas. I, II, III e IV. C

9 Serrviço Social Superior

Acerca do Cadastro Único, leia as proposições abaixo e, 

considerando V para verdadeiro e F para falso, escolha a 

alternativa correta./ (   ) É um instrumento de

identificação e caracterização socioeconômica das 

famílias brasileiras de baixa

renda, exclusivamente voltado para a concessão do 

benefício do Bolsa Família./ (   ) Por meio de sua base de

dados, é possível conhecer quem são, onde

estão e quais são as principais características, 

necessidades e potencialidades da

parcela mais pobre e vulnerável da população./ (   ) A sua 

gestão também é descentralizada e compartilhada

por União, Estados, Distrito Federal e municípios.

V; V; V F; V; F V; F; V F; V; V D

10 Serrviço Social Superior Acerca do Bolsa Família, assinale a alternativa correta. 

O saque é feito com cartão emitido em 

nome do Responsável Familiar, que é, 

exclusivamente, mulher.

O valor transferido é o mesmo para 

todas as famílias beneficiadas e tem 

como base de cálculo o salário 

mínimo. 

Nem todas as famílias inscritas 

no

Cadastro Único têm direito ao 

Bolsa Família. 

A lista de beneficiários é 

sigilosa, apenas as 3 esferas 

do governo têm acesso a 

essa informação. 

C

11 Serrviço Social Superior

Sobre o benefício do Bolsa Família, podem participar do 

programa as famílias com renda familiar mensal

por pessoa de R$ 85,01 até R$ 170,00

que tenham

somente crianças de 0 a 5 anos. 
crianças ou adolescentes de 0 a 17 

anos. 

somente crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos 

com necessidades especiais. 

somente crianças de 0 a 5 

anos com necessidades 

especiais. 

B

12 Serrviço Social Superior

Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal para 

ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a 

primeira infância. O programa surge como uma 

importante ferramenta para que famílias com crianças 

entre zero e seis anos ofereçam a seus filhos 

instrumentos para promover seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional e psicossocial. O trecho refere-se ao 

programa 

Criança Feliz. Brasil Carinhoso. Carta Social. Brasil Feliz. A



13 Serrviço Social Superior

Trata-se da unidade pública da

assistência social, de base municipal,

localizada em áreas com maiores índices

de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação 

de serviços e programas socioassistenciais da Proteção 

Social

Básica às famílias e à articulação destes

serviços no seu território de abrangência,

de modo a fortalecer a convivência com

a família e com a comunidade, além de

atuar numa perspectiva intersetorial com

outras políticas sociais.  O trecho refere-se ao

Centro Dia. Centro Pop. Creas. Cras. D

14 Serrviço Social Superior
Acerca da Assistência Social, escolha a alternativa 

correta. 

É a Política da Seguridade Social 

contributiva que provê os máximos 

sociais, um direito de todo cidadão que 

ela necessitar. 

É realizada por meio de um conjunto 

de ações exclusivamente da iniciativa 

pública para garantir o atendimento 

às necessidades básicas. 

Seu objetivo é garantir 

proteção social aos cidadãos, 

ou seja, apoio a indivíduos, 

famílias e à comunidade no 

enfrentamento de suas 

dificuldades, por meio de 

benefícios, programas e 

projetos. 

Está organizada por meio do 

Sistema Único de Saúde, 

presente prioritariamente nos 

locais onde há mais 

vulnerabilidade social. 

C

15 Serrviço Social Superior

Os programas, projetos, serviços e benefícios relativos à 

Assistência Social devem ser desenvolvidos nas regiões 

mais vulneráveis, tendo como foco de atenção social 

a família. as pessoas em situação de rua. a população carcereira. os idosos. A

16 Serrviço Social Superior

Os benefícios eventuais são provisões suplementares e 

provisórias, que integram organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas). Tais 

benefícios devem ser prestados

pela iniciativa privada. pela União. pelos Estados. 
pelos municípios e Distrito 

Federal. 
D

17 Serrviço Social Superior Sobre a Carteira do Idoso, é correto afirmar que 

é destinado à pessoa idosa que 

possua renda igual ou inferior a três 

salários mínimos e que tenha meios 

de comprovação de renda.

possibilita o desconto de, no mínimo, 

50% no valor de passagens 

rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias 

interestaduais, ou o acesso a duas 

vagas gratuitas por veículo

possui numeração única 

nacional por meio do Número 

de Identificação Social (NIS), e 

tem validade de um ano, em 

todo o território nacional.

quem pode participar são 

pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 50 anos.

B

18 Serrviço Social Superior

Para garantir a sintonia do Serviço Social com os tempos 

atuais, é necessário/ I. aceitar a visão endógena, 

focalista, uma visão "de dentro" do serviço social./ II. 

alargar os horizontes, olhar para mais longe, para o 

movimento das classes

sociais e do Estado em suas relações com a sociedade, 

não para perder ou

diluir as particularidades profissionais, mas, ao contrário, 

para iluminá-las

com maior nitidez./ III. extrapolar o Serviço Social para 

melhor apreendê-lo na

história da sociedade da qual ele é parte e expressão./ É 

correto o que se afirma em 

I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas. I, II e III. B

19 Serrviço Social Superior

A insistência na(o) ______________ está em que ela(e) 

conforma a matéria-prima

do trabalho profissional, sendo a prática profissional 

compreendida

como uma especialização do trabalho, partícipe de um 

processo de

trabalho./ Escolha a alternativa que completa 

corretamente a lacuna. 

conhecimento teórico política pública questão social estudo do meio C



20 Serrviço Social Superior
Acerca do trabalho do Assistente Social, escolha a 

alternativa INCORRETA. 

Viabiliza os recursos materiais e não 

as ações

implementadas que incidem sobre as 

condições de sobrevivência social

dessa população. 

Tem um efeito nas

condições materiais e sociais 

daqueles cuja sobrevivência depende 

do

trabalho.

Tem um efeito no processo de 

reprodução da

força de trabalho, que é a 

única mercadoria que ao ser 

colocada em ação, ao

realizar trabalho, é fonte de 

valor, ou seja, cria mais valor 

que ela custou.

É socialmente necessário

porque ele atua sobre 

questões que dizem respeito 

à sobrevivência

social e material dos setores 

majoritários da população 

trabalhadora.

A

21 Serrviço Social Superior

Sobre o serviço social, leia as proposições abaixo./ I. Nas 

instituições empregadoras, o assistente social dispõe de 

uma relativa autonomia no exercício do seu trabalho./  II. 

A análise das características assumidas

pelo trabalho do assistente social e de seu produto 

depende das

características particulares dos processos de trabalho que 

se inscreve./ III. É uma atividade que, para se realizar no 

mercado de trabalho independe das instituições 

empregadoras./ É correto o que se afirma em 

I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas. I, II e III. A

22 Serrviço Social Superior
Segundo o artigo 2º do Código de Ética Profissional do(a) 

Assistente Social, constitue um direito 

assinar ou publicar em seu nome ou 

de outrem trabalhos de terceiros, 

mesmo que executados sob sua 

orientação.

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).

substituir profissional que 

tenha sido exonerado(a) por 

defender os princípios da ética 

profissional, enquanto perdurar 

o motivo da exoneração, 

demissão ou transferência.

inviolabilidade do local de 

trabalho e respectivos 

arquivos e documentação, 

garantindo o sigilo 

profissional.

D

23 Serrviço Social Superior

Leia os trechos abaixo extraídos do Código de Ética 

Profissional do(a) Assistente Social./ 1. É _________ 

assistente social utilizar seu número de registro no 

Conselho Regional no seu exercício da Profissão./ 2. É 

_________ assistente social pleitear para si ou para 

outrem emprego, cargo

ou função que estejam sendo exercidos por

colega./ 3. É ___________ assistente social incentivar, 

sempre que possível, a prática

profissional interdisciplinar./ Escolha a alternativa que 

completa correta e respectivamente as lacunas. 

direito do(a) ; direito do(a) ; vedado 

ao(à) 

dever do(a); vedado ao(à); direito 

do(a) 

dever do(a); vedado ao(à); 

vedado ao(à) 

dever do(a); direito do(a); 

direito do(a)
B

24 Serrviço Social Superior

Sobre as relações com Assistentes Sociais e outros(as) 

Profissionais, analise as proposições abaixo./ I. Repassar 

ao seu substituto as informações

necessárias à continuidade do trabalho./ II. intervir na 

prestação de serviços que estejam

sendo efetuados por outro(a) profissional, salvo

a pedido desse(a) profissional; em caso de

urgência, seguido da imediata comunicação

ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho

multiprofissional e a intervenção fizer parte da

metodologia adotada./  III. Incentivar, sempre que 

possível, a prática

profissional interdisciplinar./ São deveres dos(as) 

Assistentes Sociais os contidos nas proposições 

I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas. I, II e III. C

25 Serrviço Social Superior

Segundo o artigo 25, a pena de suspensão acarreta ao(à) 

assistente

social a interdição do exercício profissional em todo

o território nacional, pelo prazo de

15 (quinze) dias a 2

(dois) anos. 

15 (quinze) dias a 3

(três) anos. 

30 (trinta) dias a 3

(três) anos. 

30 (trinta) dias a 2

(dois) anos. 
D


