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QUESTÕES 

 

 

01) O Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS e o Conselho Regional de Serviço 

Social – CRESS são os órgãos de 

fiscalização do exercício profissional, de 

acordo com as atribuições particulares de 

cada órgão. Sobre o papel fiscalizador do 
CRESS, marque a alternativa correta. 

 

A) O CRESS não deve autuar o exercício ilegal 

da profissão, por ser competência apenas de 

órgão de polícia. 

B) O CRESS atua exclusivamente no âmbito 
administrativo, procedendo à inscrição e baixa 

profissional, e não tem atribuição 

fiscalizadora.  

C) O CRESS deve apurar as denúncias de 

exercício ilegal da profissão, por se tratar do 
órgão que deve zelar pelo exercício profissional 

qualificado e dentro dos parâmetros legais.  

D) O CRESS não está amparado legalmente 

para a autuação de bacharéis de Serviço 

Social que exerçam a atividade de assistente 

social sem o devido registro profissional. 
  

02) O Código de Ética do Serviço Social 

trata, entre outras coisas, do sigilo 

profissional. O sigilo pode ser 

compreendido como a relação de respeito e 
confidencialidade entre o profissional e o 

usuário durante todas as fases do 

atendimento prestado, independente da 

instituição de atuação do assistente social. 

Sobre o assunto, julgue as afirmações a 

seguir. 
 

I - O assistente social deve contar com sala de 

atendimento que permita manter o sigilo 

profissional. 

II - O sigilo não abrange informações 
importantes para os demais membros da 

equipe, as quais devem invariavelmente ser 

compartilhadas com o assistente social.  

III - O sigilo abrange informações recebidas 

durante quaisquer procedimentos, tais como a 

visita domiciliar ou a entrevista individual.  
 

Marque a alternativa correta.  

 

A) Apenas I está correta.  

B) Apenas I e III estão corretas.  
C) Apenas II está correta.  

D) Apenas I e II estão corretas. 

 

03) O Código de Ética Profissional trata dos 
direitos, deveres e do que é vedado ao 

assistente social no exercício da profissão. 

De acordo com o referido Código, é vedado 

ao assistente social, entre outras: 

 
I - Prejudicar deliberadamente o trabalho e a 

reputação de outro profissional. 

II - Usar ou permitir o tráfico de influência 

para obtenção de emprego, desrespeitando 

concursos ou processos seletivos. 

III - Participar de bancas e processos seletivos 
para o cargo de assistente social, com vistas a 

não influir no processo de seleção.  

IV - Ser conivente com falhas éticas de acordo 

com os princípios do Código. 

 
Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 
 

04) A Lei Orgânica de Assistência Social 

trata da organização da prestação de 

assistência social no Brasil. A política de 

assistência social, direito historicamente 
construído, tem por objetivos: 

 

I - A proteção social.  

II - A vigilância sócio assistencial.  

III - A defesa de oferta de serviços públicos e 

privados. 
 

Marque a alternativa correta.  

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 

D) Apenas III está correta. 

 

05)  O assistente social tem como 

demanda, em diversos campos 

profissionais, a realização de perícias com 
diversas finalidades, sobre casos 

específicos. Julgue as afirmações a seguir 

sobre a atuação do assistente social como 

perito. 

  
I - Está condicionada a sua convocação por 

órgão competente de forma a não configurar 

influência excessiva sobre decisão jurídica. 
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II - Constitui atribuição privativa quando se 

trata de parecer em matéria de Serviço Social. 

III - Deve ser realizada sempre em conjunto 

com outros profissionais da área social, como 
psicólogos e pedagogos, de forma a garantir 

sua qualidade técnica. 

 

Marque a alternativa correta.  

 
A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas.  

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas III está correta. 

 

06)  O Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA prevê ações protetivas 

para crianças e adolescentes. As ações 

protetivas podem ser determinadas sempre 

que os direitos reconhecidos no ECA forem 

ameaçados ou violados. As violações de 
direitos, neste caso, podem acontecer: 

 

I - por ação ou omissão da sociedade. 

II - por ação ou omissão do Estado. 

III - por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável. 
IV - por ignorância das determinações do ECA.                                         

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I está correta. 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 

07) Os instrumentos e técnicas utilizados 

pelo assistente social no seu cotidiano 
profissional constituem construção 

peculiar do Serviço Social. Uma das 

técnicas mais difundida entre os 

assistentes sociais é a visita domiciliar. 

Sobre o assunto, julgue a afirmações a 
seguir. 

 

I - A visita domiciliar deve ser desenvolvida 

sempre com vistas a averiguar a veracidade 

das informações prestadas pelo usuário, 

principalmente no tocante a bens e suas 
propriedades. 

II - A visita domiciliar tem caráter investigativo 

formal e pode ser utilizada como requisito 

para a apresentação formal de denúncia aos 

órgãos competentes por falso testemunho. 
III - A visita domiciliar é um importante meio 

de aproximar da comunidade e de levantar 

informações de contexto sobre os usuários e 

grupos atendidos.  

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I está correta. 
B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas II está correta. 

D) Apenas III está correta. 

 

08) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA prevê ações corretivas para as 

crianças e adolescentes que cometam ato 

infracional. O ato infracional pode ser 

compreendido como toda conduta prevista 

como crime ou contravenção penal. A 

medida sócio-educativa, de acordo com a 
gravidade do fato, pode compreender: 

 

I - Dispensa de presença escolar. 

II - Obrigação de reparar o dano. 

III - Prestação de serviços à comunidade. 
VI - Internação em estabelecimento 

educacional. 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 

09) A criação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS trouxe a previsão 

de instituição dos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS no âmbito da 

assistência social. O CRAS, discutido no 

documento Orientações Técnicas para os 

Centros de Referência de Assistência Social 
(2009), tem como atribuições, entre outras:  

 

I - ofertar ações, programas e projetos no 

âmbito da proteção social especial de alta 

complexidade. 
II - prestar informações de forma a subsidiar a 

elaboração do Plano Municipal de Assistência 

Social pelo órgão gestor municipal. 

III - realizar a gestão territorial da rede de 

instituições e serviços de proteção social 

especial. 
Marque a alternativa correta. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas.  
D) Apenas I e III estão corretas.  

 

10) A Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS prevê a concessão de benefícios para 
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diferentes contextos da vida cotidiana, 

para quem deles necessitar. Sobre os 

benefícios previstos pela LOAS, marque a 

alternativa correta. 
 

A) O benefício de prestação continuada e os 

benefícios eventuais de nascimento e morte, 

entre outros, são ofertados pela condição de 

vulnerabilidade dos usuários. 
B) O benefício de prestação ininterrupta e os 

benefícios cotidianos de licença maternidade e 

funeral são os únicos previstos.  

C) O benefício de prestação continuada, pago 

pelo INSS, é o único benefício com exigência 

legal previsto na LOAS. 
D) Os municípios não têm obrigatoriedade 

legal de conceder os benefícios eventuais 

previstos pela LOAS.  

 

11) O Estatuto do Idoso prevê, entre 
outros, a prestação de assistência social ao 

idoso. A lei estabelece que os idosos que 

não possuam meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua 

família, terão direito a auxílio mensal no 

valor de um salário mínimo, de acordo com 
o previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS. Sobre esse auxílio, é correto 

afirmar que: 

 

A) A concessão de tal auxílio está 
condicionada à existência de dotação 

orçamentária específica em cada estado da 

federação.  

B) O auxílio deve ter sua utilização 

comprovada pelo idoso ou por sua família à 

instituição responsável, nos termos da lei, 
periodicamente. 

C) O benefício já concedido a qualquer 

membro da família não será computado para 

os fins do cálculo da renda familiar para a 

concessão de novo auxílio ao idoso.  
D) Cabe exclusivamente à família o 

recebimento e a utilização do auxílio recebido 

pelo idoso, devido à sua incapacidade 

cognitiva para tomada de decisões financeiras.  

 

12) A Lei Orgânica de Saúde – LOS trata da 
responsabilidade do Estado em garantir 

saúde, podendo tal responsabilidade ser 

compreendida como: 

 

A) Obrigatoriedade em oferta de serviços 
exclusivamente públicos de saúde para o 

atendimento especializado em saúde mental.  

B) Exclusividade na gestão dos serviços 

básicos de atenção à saúde no tocante à 

saúde da criança. 

C) Competência para a manutenção exclusiva 
dos serviços de concessão gratuita de 

medicação para condições crônicas. 

D) Formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

13) O Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS é “sistema público não-contributivo, 

descentralizado e participativo que tem por 

função a gestão do conteúdo específico da 

Assistência Social no campo da proteção 

social brasileira” (NOB-SUAS, 2005). Sobre 
o SUAS, segundo a norma citada, é correto 

afirmar que: 

 

I - Busca a responsabilização dos três entes 

federativos na prestação da assistência social. 

II - Busca a centralidade das decisões em um 
ente federativo, priorizando-se aquele com 

mais capacidade de gestão em cada região. 

III - Tem entre seus eixos estruturais a 

territorialização e a matricialidade sócio 

familiar. 
IV - Não permite a prestação de controle social 

e a participação popular nas instâncias de 

decisão. 

 

Marque a alternativa correta.  

 
A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e IV estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

 
14) No estágio final do câncer, um senhor 

de 65 anos de idade verbaliza a “opção pelo 

local de morte” este direito esta 

assegurado. 

 

A) Na carta dos direitos dos usuários da saúde. 
B) No estatuto do idoso. 

C) Na Lei Orgânica da Assistência Social. 

D) No compêndio regular dos óbitos. 

 

15) No Brasil, o Serviço Social passou ao 
status de profissão em decorrência de 

relações históricas, sociais, políticas e 

econômicas, que resultaram em seu 

desenvolvimento teórico e prático, em sua 
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composição laica e na ocupação de espaço 

na divisão social e técnica do trabalho. De 

acordo com a Lei n.º 8.662/1993, 

constitui-se atribuição privativa do 
assistente social: 

 

A) Coordenar, elaborar, executar, 

supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área da 
política social. 

B) Planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em unidade de gestão 

municipal e estadual. 

C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 

perícias, informações e pareceres acerca da 
matéria de serviço social. 

D) Dirigir e coordenar unidades de ensino e 

cursos de ciências sociais, de graduação e de 

pós-graduação. 

 
16) O Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais em vigor, resultado da 

revisão do Código de 1986, explicitou os 

parâmetros éticos que devem nortear o 

exercício profissional. Em relação ao 

vigente código julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta. 

 

I - É permitido ao assistente social substituir 

profissional que tenha sido exonerado por 

defender os princípios da ética profissional, 
enquanto perdurar os motivos da exoneração, 

da demissão ou da transferência, tendo em 

vista que o Código de Ética prevê um perfil 

profissional executivo e neutro. 

II - É direito do assistente social a ampla 

autonomia no exercício da profissão, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos 

ou funções. 

III - É vedado ao assistente social revelar sigilo 

profissional mesmo em situação cuja 
gravidade possa prejudicar o interesse do 

usuário, de terceiros e da coletividade. 

IV - O assistente social deve contribuir para a 

criação de mecanismos que venha 

desburocratizar a relação com os usuários, no 

intuito de agilizar a prestação de serviços. 
V - O assistente social, em suas relações com 

entidades da categoria e com as demais 

organizações da sociedade civil, deve 

denunciar ao Conselho Regional de Serviço 

Social as instituições públicas e privadas em 
que as condições de trabalho não sejam 

dignas ou possam prejudicar usuários ou 

profissionais. 

 

Estão corretos apenas os itens: 

 

A) I, II e III. 

B) I, IV e V. 
C) I, III e IV. 

D) II, IV e V. 

 

17) De acordo com Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), assinale a opção 
correta. 

 

A) Considera-se criança a pessoa de até dez 

anos de idade incompletos e adolescente, 

aquela entre dez e dezoito anos de idade. 

B) Em hipótese alguma o ECA é aplicado a 
pessoas com mais de dezoito anos de idade. 

C) A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de 

que trata o ECA. 
D) A garantia de prioridade preconizada pelo 

ECA não abrange a precedência do 

atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 

 

18) Marque C (certo) ou E (errado) conforme 
as alternativas abaixo: 

  

(   ) O Planejamento  é uma atividade universal 

do homem por ser inerente a sua  própria                                                                 

natureza de ser racional e social.  
(   ) A formulação do planejamento se expressa 

através de registros em documentos. 

(   ) O planejamento é um instrumento político 

que vincula e concretiza as decisões de uma 

determinada organização. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 

 

A) C,E,C. 

B) E,E,E. 

C) E,C,C. 
D) C,C,C. 

 

19) Assinale a alternativa correta: 

 

A) Para a proteção social de assistência social, 

o princípio da matricialidade sócio familiar 
tem como um de seus significados a família 

como núcleo social básico de acolhida, 

convívio, autonomia, sustentabilidade e 

protagonismo social. 

B) O princípio da territorialização leva em 
conta se os problemas estão nos municípios. 

C) Os problemas que não estão no território 

circunscrito ao município não têm como ser 
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trabalhados para outra instância, a não ser 

em nível Estadual. 

D) Não há como observar o princípio da 

territorialidade se o município estiver fora da 
gestão básica. 

 

20) A Política Nacional de Assistência 

Social aponta o núcleo familiar como 

destinatário e parceiro privilegiado do 
Estado. Levando em consideração as 

transformações por que vem passando a 

família, o profissional, no momento de 

intervenção, deve levar em conta que, na 

atualidade, vem surgindo uma nova 

configuração, que se apresenta como 
modelo de família. 

 

A) Patriarcal. 

B) Anárquico. 

C) Variado. 
D) Matriarcal. 

 

21) Ao tomar conhecimento de que uma 

criança foi vítima de maus tratos, o 

assistente social deve encaminhá-lo para: 

 
A) O Conselho Tutelar. 

B) A justiça da Infância e Juventude. 

C) O Conselho Municipal de Direitos. 

D) Delegacia de Grupos Vulneráveis. 

 
22) Atividades relacionadas à atuação do 

assistente social judiciário inclui realizar 

vistorias, pericias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres sobre 

matéria do Serviço Social. Estas 

atribuições estão descritas: 
 

A) Na Lei da Regulamentação da Profissão. 

B) No Código de Ética Profissional de 1993. 

C) Na Resolução do Conselho Federal de 

Serviço Social (Lei nº 8.662/93). 
D) No Código de Divisão e Organização 

Judiciária de SC de 1981. 

 

23) A compreensão do que vem a ser o 

espaço de atuação do profissional de 

Serviço Social se constitui em um desafio 
para os que desejam atuar nesse contexto, 

compondo-se de um mundo 

contemporâneo, assolado pela 

complexidade, instabilidade e 

desigualdades. Todos os espaços de atuação 
do profissional em Serviço Social se 

encontra no: 

 

I - Primeiro Setor e Mercado. 

II - Primeiro Setor, Segundo Setor e Terceiro 

Setor. 

III - Primeiro Setor e Estado. 

 
Está correta: 

 

A) Somente a I assertiva. 

B) Somente a II assertiva. 

C) Somente a III assertiva. 
D) Todas as assertivas. 

 

24) Qual o processo metodológico 

específico do Serviço Social, que tem por 

finalidade, conhecer com profundidade, e 

de forma crítica determinada situação ou 
expressão da questão social, especialmente 

nos seus aspectos sócio-econômico e 

cultural? Assinale a alternativa correta: 

 

A) Laudo Social. 
B) Estudo Social. 

C) Instrução Social Processual. 

D) Pericia Social. 

 

25) Assinale a alternativa correta que 

corresponde ao conceito de mono parental. 
 

A) Formada pela união de um homem e de 

uma mulher resultando os descendentes. 

B) Formada pela união de um homem e de 

uma mulher quando divorciados ou           
viúvos, de relacionamentos anteriores. 

C) É constituída por um homem ou uma 

mulher, sem cônjuge, com presença de uma 

ou mais crianças.                       

D) O poder parental é exercido somente pela 

mãe. 
 

26) Consideramos conceito de 

interdisciplinaridade como: 

 

I - A interdisciplinaridade é a qualidade 
daquilo que é interdisciplinar (aquilo que se        

realiza com a cooperação de várias 

disciplinas). O termo foi assim apelidado pelo 

sociólogo Louis Wirtz e foi publicado pela 

primeira vez em 1937. 

II - A interdisciplinaridade implica a existência 
de um conjunto de disciplinas interligadas e 

com relações definidas, que evitam 

desenvolver as suas atividades de forma 

isolada, dispersa ou fracionada. Trata-se de 

um processo dinâmico que procura solucionar 
diversos problemas de investigação. 

III - A importância da interdisciplinaridade 

surge com o próprio desenvolvimento 

científico-técnico, que deu origem ao 
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nascimento de numerosos ramos científicos. 

Esta dinâmica fez com que a necessidade de 

integrar situações e aspectos para criar 

conhecimentos seja cada vez maior. 
 

Está correta: 

 

A) Somente a I assertiva. 

B) Somente a II assertiva. 
C) Somente a III assertiva. 

D) Todas as assertivas. 

 

27)  Qual opção preenche as lacunas 

corretamente: 

 
I - ____________. É citada como um 

instrumento de coleta de dados no fazer do 

“Estudo Social”. Traduz-se como método de 

investigação e coleta de informações através 

de observação do comportamento. 
II - _____________  No âmbito do judiciário, diz 

respeito a uma avaliação, exame ou vistoria, 

solicitada ou determinada sempre que a 

situação exigir um parecer técnico ou 

científico de uma determinada área do 

conhecimento, que contribua para o juiz 
formar a sua convicção para a tomada de 

decisão. 

III - _____________  Tem sido utilizado nas mais 

diversas áreas da intervenção do Serviço 

Social, sendo instrumento fundamental no 
trabalho do assistente social acionadas à 

seguridade e previdência social.  

IV - ______________. Dar visibilidade às 

situações, considerando-se o caso na 

particularidade de seu contexto sócio-cultural 

e tomando o cuidado para não adotar uma 
postura hostil e/ou fiscalizadora. 

 

A) Entrevista, Perícia Social, Estudo Social e 

Visita domiciliar. 

B) Visita Domiciliar, Entrevista, Estudo Social 
e Perícia social. 

C) Entrevista, Estudo Social, Visita domiciliar 

e Perícia Social. 

D) Estudo Social, Entrevista, Perícia Social e 

Visita domiciliar. 

 
28) Com base na Lei 8.742/1993 - Lei 

Orgânica da Assistência Social, associe  a 

primeira coluna à segunda  e, em seguida, 

assinale a opção correta: 

 
I - Princípio da Loas. 

II - Objetivo da Loas. 

III - Diretriz da Loas. 

 

(    ) participação da população, por meio de 

organizações representativas na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 
(    ) respeito a dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como a 

convivência familiar e a comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

(     ) habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

 

A sequência correta é: 
 

A) III, II, I. 

B) II, III, I. 

C) I, III, II. 

D) III, I, II. 
 

29) Considerando o Código de Ética do 

Assistente Social, cabe ao profissional 

participar da elaboração e do ______________ 

das políticas sociais, bem como da 

formulação e da implementação de 
_______________________. 

 

Assinale a opção que completa 

corretamente o enunciado acima. 

 
A) Ordenamento – Políticas Institucionais. 

B) Gerenciamento – Programas Sociais. 

C) Gerenciamento – Projetos Internacionais. 

D) Ordenamento - Programas Sociais. 

 

30) Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, configura violência doméstica 

contra criança e o adolescente: 

 

A) Sexual, econômica, psíquica e 

comportamental. 
B) Psicológica, cultural e pública. 

C) Física e Psicológica. 

D) Física, sexual, psicológica e negligência. 


