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Questão - 01
Ano: 2019 Banca: IBADEÓrgão: Prefeitura de Jaru - RO Prova: IBADE - 2019 Prefeitura de Jaru - RO - Assistente Social
Ao longo do seu desenvolvimento, o Serviço Socialbrasileiro foi requisitado por
organismos estatais,empresariais e filantrópicos, com uma profissão:
(a)inserida num contexto de extrema violência institucional e simbólica.
(b)executiva das políticas sociaisno campo da seguridade social.
(c)exercida por profissionais liberais.
(d) situada no campo da filantropia social empresarial e empregando
voluntários para a execução das atividades previstas.
(e) interventiva e situada no âmbito da prestaçãode serviços sociaisprevistos
pelas políticas sociais públicas e privadas.
Gabarito: E - interventiva e situada no âmbito da prestação de serviços
sociais previstos pelas políticas sociais públicas e privadas.
Questão - 02
Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Jaru - RO Prova: IBADE - 2019 Prefeitura de Jaru - RO - Assistente Social
Uma das instituições que marca a história do serviço social no Brasil é o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), criada em 1942. Esta instituição
teve como objetivo:
(a) prestar serviços de assistência social às famílias carentes.
(b) organizar ações de filantropia por parte dos empresários junto à classe
trabalhadora.
(c) estimular a luta sindical por melhores condições de trabalho e renda.
(d) organizar e administrar nacionalmente escola de aprendizagem para
industriários.
(e) assessorar os sindicatos na capacitação dos trabalhadores rurais e urbanos.

Gabarito: D - organizar e administrar nacionalmente escola de aprendizagem
para industriários.

Questão - 03
Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Jaru - RO Prova: IBADE 2019 - Prefeitura de Jaru - RO - Assistente Social
Na história do serviço social brasileiro, o Centro de Estudos e Ação Social
(CEAS), criado em 1932, é considerado um espaço importante na
implantação da profissão no Brasil. Este centro de estudos teve, como
objetivo:
(a) implementar a Política Nacional de Assistência Social.
(b) funcionar como espaço de formulação das políticas sociais.
(c) modificar as formas de apreensão da teoria crítica no serviço social.
(d) fomentar a criação de novos voluntariados para a atuação nas
refrações da questão social.
(e) promover a formação de seus membros pelo estudo da doutrina
social da Igreja e no conhecimento aprofundado dos problemas sociais.

Gabarito: E - promover a formação de seus membros pelo estudo da
doutrina social da Igreja e no conhecimento aprofundado dos problemas
sociais.
Questão - 04
Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Jaru - RO Prova: IBADE 2019 - Prefeitura de Jaru - RO - Assistente Social
A criação da Legião Brasileira de Assistência em 1942 pelo governo de
Getúlio Vargas é um acontecimento importante na história do Serviço
Social no Brasil. A criação desta instituição teve, como finalidade:
(a) implementar a Política Nacional de Assistência Social.
(b) criar um fundo público para as ações no campo da seguridade social.
(c) normatizar as ações do Sistema Único de Assistência Social.
(d) prestar auxílio às famílias dos expedicionários brasileiros.
(e) diagnosticar as áreas de grande vulnerabilidade social.

Gabarito: D - prestar auxílio às famílias dos expedicionários brasileiros.

Questão - 05
Ano: 2019 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Jaru - RO Prova: IBADE 2019 - Prefeitura de Jaru - RO - Assistente Social
O momento de renovação do serviço social brasileiro se dá no marco do
movimento de reconceituação, a partir da década de 1960. Neste
sentido, os Encontros de Araxá e Teresópolis simbolizaram, neste
processo de modernização do serviço social no Brasil, a:
(a) reafirmação da perspectiva crítica do serviço social brasileiro.
(b) implantação, nas atividades profissionais, das teorias do serviço
social de caso e grupo.
(c) negação da perspectiva modernizadora no serviço social.
(d) ampliação do debate teórico baseado na perspectiva marxista.
(e) afirmação e a cristalização da perspectiva modernizadora.

Gabarito: E - afirmação e a cristalização da perspectiva modernizadora.

Questão - 06
Ano: 2019 Banca: CEV-URCA Órgão: Prefeitura de Mauriti - CE Prova: CEV-URCA 2019 - Prefeitura de Mauriti - CE - Assistente Social

A perspectiva modernizadora, expressão do processo de renovação do
Serviço Social no Brasil, encontra a sua formulação afirmada nos
resultados do primeiro Seminário de Teorização do Serviço Social,
realizado em dois encontros. Os principais documentos que
fundamentam essa perspectiva são:
(a) Teresópolis e Sumaré
(b) Teresópolis e Método Belo Horizonte.
(c) Araxá e Teresópolis
(d) Araxá e Sumaré
(e) Araxá e Alto da Boa Vista

Gabarito: C - Araxá e Teresópolis

Questão - 07
Ano: 2019 Banca: CEV-URCA Órgão: Prefeitura de Mauriti - CE Prova: CEV-URCA
- 2019 - Prefeitura de Mauriti - CE - Assistente Social

A vertente da reatualização ao conservadorismo caracteriza-se por
recuperar elementos da herança histórica e conservadora do Serviço
Social, mas com uma roupagem que se declara nova, mas que repudia
simultaneamente, a matriz positivista e tradição marxista. Conforme José
Paulo Netto, “essa vertente confere à profissão o traço microscópico de
sua intervenção, e a subordinam a uma visão de mundo derivada do
pensamento católico tradicional”. De acordo com o autor, o suporte
metodológico utilizado nessa vertente é denominado (a):
(a) Marxismo
(b) Positivismo
(c) Questão Social
(d) Ideologia da igreja e suas encíclicas papais
(e) Fenomenologia
Gabarito: E - Fenomenologia
Questão - 08
Ano: 2019 Banca: CEV-URCA Órgão: Prefeitura de Mauriti - CE Prova:
CEV-URCA - 2019 - Prefeitura de Mauriti - CE - Assistente Social
Através das mudanças ocorridas no País e em toda a América Latina, iniciou-se a
erosão do chamado “Serviço Social tradicional” e surgiu o processo de
Renovação do Serviço Social brasileiro e latino-americano, através do
Movimento de Reconceituação, o qual apresenta três perspectivas,
denominadas: De acordo com o autor, o suporte metodológico utilizado nessa
vertente é denominado (a):
(a) Perspectiva modernizadora, materialismo histórico e transformação social.
(b) Perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de
ruptura.
(c) Intenção de ruptura, materialismo histórico e perspectiva pós-moderna.
(d) Pluralismo, materialismo histórico e intenção de ruptura.
(e) Perspectiva pós-moderna, materialismo histórico e transformação social.

Gabarito: B - Perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e
intenção de ruptura.

Questão - 09

Ano: 2019 Banca: COTEC Órgão: Prefeitura de Turmalina - MG Prova:
COTEC - 2019 - Prefeitura de Turmalina - MG - Assistente Social
O conservadorismo moral, presente nos marcos originários do Serviço
Social, só NÃO pode ser evidenciado no(a)
(a) trabalho profissional que se atenta aos princípios da profissão, vai
além das demandas imediatas e não reproduz as lógicas institucionais
de dominação e/ou precarização das condições de vida dos indivíduos.
Faz- se presente no trabalho de quem se identifica como um trabalhador
que reconhece o usuário como sujeito de direitos a ter direitos.
(b) formação profissional, no projeto social da Igreja Católica e na cultura
brasileira que, inclusive, demarcou o ideário da mulher como “virtuosa”
para o desempenho de determinadas funções.
(c) influência do pensamento positivista sobre a origem da profissão e
atuação dos primeiros assistentes sociais.
(d) vivência cotidiana, orientada pelos seus pressupostos valorativos,
que tende a reproduzir a alienação moral, a repetição acrítica dos
valores e a prática sustentada em preconceitos, conformismo e
discriminação.

Gabarito: A - trabalho profissional que se atenta aos princípios da
profissão, vai além das demandas imediatas e não reproduz as lógicas
institucionais de dominação e/ou precarização das condições de vida
dos indivíduos.

