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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – SERVIÇO SOCIAL 
 

Data: 27/05/2018 – Horário: 08:00 (HORÁRIO DE RONDÔNIA) 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

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 4(quatro) 

horas, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude 
de afastamento de candidato da sala. 

7. O candidato somente poderá deixar o local, depois de transcorrido 

2(duas) horas do inicio da prova, podendo levar o caderno de 
questões. 

8. 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. 
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 

 
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal ou 

portando o cartão de respostas; 

c) Deixar de assinar a lista de presença e os respectivos Cartões-

Resposta; 

d) Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas, 

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido ou descortês para 

com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; 

e) For surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de 

comunicação com outro candidato ou se utilizando de 

máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, 

impressos ou anotações, ou, após as provas, for constatado 

por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter-se 

utilizado de processos ilícitos na realização; 

f) Não atender às determinações deste Edital e de seus atos 

complementares; 

 

10. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 28/05 

(gabarito provisório) e 02/07 (gabarito oficial).  
11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, nos dias 29/05 e 30/05/2018, e deverão ser 
enviados no e-mail processoseletivotjro@ciee.org.br, , conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 
12. 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. 
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. O resultado definitivo será divulgado no dia 02/07/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 

15. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da data 
de publicação da homologação do seu resultado final, sendo 
prorrogável uma única vez por um período de 06 (seis) meses, a 

critério do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
16. 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. 

17. 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 

mailto:processoseletivotjro@ciee.org.br,
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Em relação ao gênero do substantivo, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) “Alface” é substantivo feminino. 
(---) “Telefonema” é substantivo masculino. 
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

2) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nada mais existe entre ___ e ___. 
 
a) eu - tu  
b) eu - ti 
c) mim - tu 
d) mim - ti 
 

3) Em relação ao uso do pronome oblíquo 
átono, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não diga-me nada, não quero saber. 
b) Todos te ajudarão. 
c) Me deixe em paz! 
d) Contarei-lhe a verdade. 
 

4) Considerando-se a frase, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Se ele __________ as chaves aqui, não as 
perderia. 
 
a) pôr  
b) puser 
c) pusesse 
d) puseres 
 

5) Em “Caso eles venham cedo, iremos ao 
cinema”, a oração sublinhada classifica-se 
como subordinada adverbial: 
 
a) Causal. 
b) Condicional. 
c) Conformativa. 
d) Consecutiva. 
 

6) Em relação à classificação dos termos 
sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Objeto direto. 
(2) Objeto indireto. 
 
(---) O assistente redigiu os relatórios. 
(---) O rapaz confia nos amigos. 
 
a) 1 - 2. 
b) 2 - 1. 
c) 1 - 1. 
d) 2 - 2. 
 

7) Em relação à concordância nominal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Ela própria digitou o relatório. 
II - Ficamos bastantes tristes com a notícia. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Em relação ao uso do acento, todas as 
palavras estão corretas, EXCETO: 
 
a) Subsídio. 
b) Látex. 
c) Pólen. 
d) Récorde. 
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9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
São muitos os locais __________ passamos. 
 
a) porque 
b) porquê 
c) por que 
d) por quê 
 

10) Assinalar a alternativa que não apresenta 
vício de linguagem nem erro quanto ao 
emprego dos verbos: 
 
a) Ela disse que vai ir! E você? Pode vim?  
b) Ela disse que vai! E você? Pode vim? 
c) Ela disse que vai ir! E você? Pode vir? 
d) Ela disse que vai! E você? Pode vir? 
  
  

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 

 
11) O estado de Rondônia, localizado na região 
Norte, é oriundo de dois outros estados: 
 
a) Acre e Mato Grosso. 
b) Amazonas e Mato Grosso do Sul. 
c) Acre e Amazonas. 
d) Amazonas e Mato Grosso. 
 

12) Com base na história do estado de 
Rondônia, analisar a sentença abaixo: 
 
Rondônia foi constituída em ciclos econômicos. 
O primeiro foi o da construção da estrada de 
ferro, fruto do acordo de Partes entre Peru e 
Brasil (1ª parte). No período da construção da 
estrada de ferro, tem início a corrida ao 
chamado “ouro negro” – borracha –, que trouxe 
também nordestinos aos seringais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

13) Rondônia é o único estado brasileiro que é 
fruto de um acordo, o Tratado de Petrópolis. 
Neste, o Brasil ficou com as terras do Acre em 
troca da construção da estrada de ferro: 
 
a) Central do Brasil. 
b) Madeira-Mamoré. 
c) São João Del-Rei. 
d) Trombetas. 
 

14) A área que corresponde ao atual estado de 
Rondônia foi denominada, originalmente, 
Território do: 
 
a) Aimoré. 
b) Guaporé. 
c) Guajará-Mirim. 
d) Alto Rio Madeira. 
 

15) Os rios que nascem em território 
rondoniense são afluentes ou subafluentes do 
rio: 
 
a) Madeira. 
b) Solimões. 
c) Purus. 
d) Negro. 

MATEMÁTICA 

 
16) Um atleta concluiu uma meia maratona 
(21km) com um tempo de 1h45min. Supondo-se 
que ele siga o mesmo ritmo de corrida, qual 
será o tempo que ele levará para concluir uma 
maratona (42km)? 
 
a) 2h50min 
b) 3h15min 
c) 3h30min 
d) 3h40min 
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17) Durante a primeira etapa de um processo 
seletivo, 40% dos candidatos obtiveram nota 
suficiente para seguir para a segunda etapa. 
Sabendo-se que havia 80 pessoas na primeira 
etapa, quantas foram aprovadas para a 
segunda etapa? 
 
a) 40 
b) 38 
c) 34 
d) 32 
 

18) Em um trabalho de digitação, 3 digitadores 
digitam 120 páginas em 4 horas. Ao todo, 
quantas páginas 8 digitadores digitam em 3 
horas?  
 
a) 240 
b) 220 
c) 200 
d) 180 
 

19) Um objeto cai de um certo edifício. A altura 
do objeto em função do tempo (t) de queda (em 
segundos) é dada pela função 108²t3)t(H  . 

Com base nessa informação, o tempo de queda 
desse objeto foi: 
 
a) 5s 
b) 6s 
c) 7s 
d) 8s  
 

20) Em certa cidade, o valor do serviço de táxi é 
de R$ 6,40 pela bandeirada mais R$ 2,30 por 
quilômetro rodado. A função que descreve o 
valor da corrida a ser pago pelos quilômetros 
rodados é: 
 
a) f(x) = 6,40x + 2,30 
b) f(x) = 6,40x - 2,30 
c) f(x) = 2,30x + 6,40 
d) f(x) = -2,30x + 6,40 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de 
Informática, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considerar que os 
programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, 
o mouse está configurado para destros, um 
clique ou duplo clique correspondem ao botão 
esquerdo do mouse e teclar corresponde à 
operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os 
menus, os submenus, as barras, os ícones e os 
demais itens que compõem os programas 
abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Para indicar ao motor de busca da Google 
que deve trazer resultados de redes sociais, 
deve-se usar o caractere:  
 
a) # 
b) & 
c) * 
d) @ 
 

22) No Microsoft Word 2016, é possível usar 
caracteres especiais para filtrar a busca por 
palavras no texto. Ao buscar por <(ome) pode 
ser encontrada, se existir, a palavra: 
 
a) Fomento. 
b) Começo. 
c) Omelete. 
d) Homem. 
 

23) Considerando-se o Microsoft Excel 2016 em 
sua versão em português, o resultado da 
fórmula =SE(OU(A2<0;A2>50);A2;"Valor 
inesperado.") quando a célula A2 está com o 
valor 50 será: 
 
a) 50. 
b) Valor inesperado. 
c) Verdadeiro. 
d) !#NUMERO. 
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24) Esta é uma rede cujo acesso ao conteúdo é 
geralmente restrito, feito por esquemas 
especiais de segurança, por exemplo, 
autenticação. Pode-se dizer que é uma versão 
particular da rede mundial, podendo ou não 
estar conectada a ela. Trata-se de(a): 
 
a) A intranet. 
b) A internet. 
c) Uma rede de longa distância. 
d) Uma rede Metropolitana. 
 

25) Quanto a requisitos para segurança da 
informação, assinalar a alternativa com a 
descrição CORRETA: 
 
a) Autenticação: verificar se a entidade enviou o 

que deveria e sem códigos maliciosos. 
b) Integridade: proteger a informação contra 

alteração não autorizada. 
c) Confidencialidade: proteger uma informação 

contra acesso autorizado. 
d) Não repúdio: permitir que uma entidade 

negue que foi a autora de uma informação ou 
ação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
26) Segundo BARROCO, ao criar alternativas 
para o seu desenvolvimento, o ser social se 
afasta de suas “barreiras naturais”, amplia sua 
natureza social e consciente, estabelece a 
possibilidade de uma existência social aberta 
para o novo, para o diverso, para o amanhã, 
instaurando objetivações que permitem 
autoconstrução do ser social como um ser livre 
e universal. 
 
Nesse sentido, agir consciente significa: 
I – atribuir valor para decidir baseado na 
escolha de alternativas 
 
II – agir teleologicamente, projetando a sua 
ação com base em escolhas de valor, de modo 
que o produto de sua ação possa materializar 
sua autoconsciência como sujeito da práxis 
 

III – capacidade de transformar respostas em 
novas perguntas e as necessidades em novas 
formas de satisfação 
 
IV – evidência do caráter decisório de sua 
natureza racional 
De acordo com as alternativas verificadas 
acima, marque a única opção correta 
 
a – I, II, III e IV estão corretas   
b – I, III e IV estão corretas   
c – II, III e IV estão corretas 
d – nenhuma das afirmativas está correta. 
 

 
27) BARROCO define características de um ser 
capaz de agir eticamente. 
Supõe dizer, então, que esse ser: 
 
(a) é dotado de capacidades que lhe conferem 
possibilidades de escolher racional e 
conscientemente entre alternativas de valor de 
projetar teleologicamente tais escolhas, de agir 

de modo a objetivá‐las, buscando interferir na 
realidade social em termos valorativos, de 
acordo com princípios, valores e projetos éticos 

e políticos, em condições sócio‐históricas 
determinadas.   
 
(b) não possui liberdade, valor, consciência e 
alternativas. 
 
(c) é limitado a escolher apenas duas 
alternativas dentre as possibilidades 
apresentadas. 
 
(d) ao agir eticamente, são transformados em 
homens individualistas, sem valores, 
desprovidos de alternativas, escolhas e 
motivações que envolvem e mobilizam a 
consciência, as formas de sociabilidade, a 
capacidade teleológica dos indivíduos. A 
liberdade, a universalidade e a emancipação do 
gênero humano deixam de ser objetivos de sua 
ação. 
 

 
28) Borgianni destaca que a face perversa da 
judicialização das expressões da questão social 
se expressa por: 
Marque a resposta correta: 
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a) Encarceramento de pessoas pertencentes a 
estratos mais vulnerabilizados da população; 
b) Apelo midiático pelo recrudescimento  das 
penas e pela transformação de delitos comuns 
em crimes hediondos; 
c) Controle judicial das políticas públicas; 
d) Apenas as alternativas a, b e c estão 
corretas.   

 
 
29) Segundo Myrian Veras Baptista, “O que 
particulariza a investigação na prática 
profissional do assistente social é o fato de 
terem seu horizonte a intervenção profissional. 
A partir dessa ótica, no serviço social, assumido 
como profissão interventiva, o conhecimento a 
ser construído pela investigação tem como 
horizonte não apenas a compreensão e 
explicação do real. Essa ação assume o sentido 
de uma resposta de um sujeito coletivo (a 
categoria profissional) diante dos desafios que 
lhe são postos historicamente, na divisão social 
do trabalho”. 
Desse modo, marque a alternativa correta: 
 
a) Significa que a investigação seja 
necessariamente utilitarista e imediatista 
b) Significa que seja qual for seu objeto, direta 
ou indiretamente, o pesquisador deverá 
procurar encaminhar as reflexões e os 
resultados em um sentido histórico, social, 
político e técnico de produção de 
conhecimentos que tem em vista uma prática 
mais consequente 
c) Significa que seus procedimentos 
investigativos deverão explicitar um esforço no 
sentido de viabilizar uma produção de 
conhecimentos que permita ultrapassar as 
práticas espontâneas e as reflexões que se 
confinam em ações pontuais 
d) são verdadeiras as questões b e c    
 

 
30) A legislação que pauta a política pública de 
Assistência Social no Brasil, nos dias de hoje, 
define que a gestão das ações na área de 
Assistência Social ficam organizadas sob a 
forma de sistema descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social − SUAS. 

Marque a alternativa que define os objetivos do 
SUAS: 
I. Consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operacionalizam a proteção social não 
contributiva. 
II. Afiançar a vigilância socioassistencial e a 
garantia de direitos. 
III. Implementar a gestão do trabalho e a 
educação permanente na assistência social. 
Está correto o que consta em: 
 
a) I, apenas 
b) I e II, apenas 
c) I e III, apenas 
d) I, II e III    
 

 
31) BARROCO realiza uma análise crítica no 
que se refere à ética e à moral, “há cerca de 
duas décadas ocorre com a ética um fenômeno 
inédito: sua discussão, em geral restrita ao 

campo filosófico, amplia‐se para diferentes 
áreas do saber, incidindo em amplos setores da 
vida social.” 
Com base nesse texto, complete a frase 
marcando a única alternativa que corresponde à 
questão: “Ao invadir o espaço da cotidianidade, 

ocupando‐se em geral de prescrições 

moralistas, a ética apresenta‐se como”... 
 
(a) Fundamento de uma ética orientada pela 
práxis 
(b) Referencial ético da modernidade e de 
autores clássicos como Aristóteles, Kant e 
Hegel 
(c) Reprodução abstrata das categorias éticas 
(d) Alternativa social conservadora, 
incentivando o senso comum a preservar os 
seus preconceitos, o que tende a se renovar no 
contexto de violência estrutural da sociedade 
brasileira   
 

 
32) BARROCO, fazendo uso da teoria social 
crítica, levanta uma reflexão acerca da 
moralização da vida social. 
Segundo a autora, 
I – A moralização da vida social é 
comportamento pautado em preconceitos 
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II – A moralização da vida social ganha 
legitimidade ao ser incorporada socialmente 
como estratégia de enfrentamento das 
expressões da “questão social 
 
III – A moralização da vida social tem como 
matéria-prima o processo de aprendizagem, 
que vai se afirmando diante da intencionalidade, 
da orientação, do acompanhamento sistemático 
e do ensino. 
 
IV – A moralização da vida social deve ser 
estimulada e reforçada no ensino acadêmico, 
formando profissionais que priorizam a moral 
em detrimento da ética 
  
Estão corretas as assertivas 
 
a – I e II estão corretas     
b – III e IV estão corretas 
c – II e III estão corretas 
d – I e IV estão corretas 
 

 
33) Os Conselhos de Assistência Social são 
órgãos de caráter permanente e deliberativo, 
sua composição é paritária e estão vinculados, 
não subordinados, a  órgãos públicos, isto e´, 
ao poder executivo da esfera de governo 
correspondente (federal, estadual e municipal). 
Quanto à sua representatividade, eles contam 
com: 
 
a) 100% de representatividade da sociedade 
civil 
b) 80% de representantes da sociedade civil e 
20% de representantes do governo 
c) 50% do governo e 50% de representantes da 
sociedade civil   
d) 80% de representantes do governo e 20% de 
representantes da sociedade civil 
 

 
34) Os conselheiros da Assistência Social são 
……………………………..  que devem atuar 
segundo os princípios da gestão pública de 
impessoalidade, moralidade, publicidade, 
legalidade e eficiência. 
Complete a sentença acima assinando a 
alternativa correta: 

 
a) Defensores públicos 
b) Servidores públicos 
c) Agentes sociais 
d) Agentes públicos   
 

 

35) O Art. 1º da Lei LEI No 8.662, DE 7 DE 
JUNHO DE 1993. diz que “é livre o exercício da 
profissão de Assistente Social em todo o 
território nacional, observadas as condições 
estabelecidas nesta lei. 
No Art. 2º consta que somente poderão exercer 
a profissão de Assistente Social: 
I - Os possuidores de diploma em curso de 
graduação em Serviço Social, oficialmente 
reconhecido, expedido por estabelecimento de 
ensino superior existente no País, devidamente 
registrado no órgão competente; 
II - os possuidores de diploma de curso superior 
em Serviço Social, em nível de graduação ou 
equivalente, expedido por estabelecimento de 
ensino sediado em países estrangeiros, 
conveniado ou não com o governo brasileiro, 
desde que devidamente revalidado e registrado 
em órgão competente no Brasil; 
III - os agentes sociais, qualquer que seja sua 
denominação com funções nos vários órgãos 
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu 
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho 
de 1953. 
De acordo com a Lei de Regulamentação da 
Profissão, é atribuição privativa do assistente 
social 
 
a) Elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos públicos e 
privados.   
b) Repassar ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho. 
c) Planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade 
social. 
d) Fiscalizar o exercício profissional por meio 
dos conselhos federais e regionais.   
 

 
36) Lançado no ano de 2006, o Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 
e Comunitária traz explícita a mudança do olhar 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
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e do fazer as políticas públicas para a infância, 
a adolescência e a juventude, no sentido de que 
tais políticas devem promover a inclusão social 
e buscar a superação das vulnerabilidades 
sociais. 
Nessa perspectiva, o Plano indica a 
necessidade de políticas extensivas aos demais 
atores sociais do Sistema de Garantia de 
Direitos, ?... implicando a capacidade de ver as 
crianças e os adolescentes como sujeitos de 
direitos e de maneira indissociável de seu 
contexto sociofamiliar e comunitário?, 
retratando a tendência da ideia de 
 
A) focalização nesse segmento. 
B) Centralidade da família.    
C) Multidimensionalidade específica. 
D) Práticas institucionalizantes. 
 

 
37) O assistente social, tanto em sua prática 
investigativa para conhecimento da realidade 
quanto em sua atuação junto aos movimentos 
sociais, necessita do aporte teórico de autores 
clássicos. Desses, alguns conceitos teóricos 
devem ser priorizados, objetivando perceber a 
realidade tal qual ela é. 
GOHN, M. G. Teoria dos movimentos sociais: 
paradigmas clássicos e contemporâneos. São 
Paulo: Loyola, 2000 (adaptado). 
Assinale a alternativa que apresenta conceitos 
fundamentais que devem ser considerados pelo 
assistente social em sua prática. 
a) Classes, estamentos, papéis em Durkheim, 
função e organização da cultura em Weber e 
estrutura, infraestrutura e superestrutura em 
Marx. 
b) Ação social e suicídio em Durkheim, 
anomia/disnomia em Weber e consciência 
individual, capital e trabalho em Marx. 
c) Luta de classe em Durkheim, burocracia e 
aparelhos de estado em Weber e estratificação 
social em Marx. 
d) Anomia/disnomia em Durkheim, burocracia 
em Weber e consciência e luta de classes em 
Marx     
 

 
38) As primeiras formulações teóricas do 
serviço social no Brasil seguem os princípios 
propostos pela Igreja Católica, determinados 

basicamente nas encíclicas Rerum Novarum e 
Quadragésimo Ano, documentos que 
propunham o envolvimento dos católicos com 
os problemas sociais. 
Essa perspectiva de formação teórica visa 
subsidiar a prática profissional dos assistentes 
sociais sob uma visão teórica 
 
a) Fenomenológica 
b) Neopositivista 
c) Materialista 
d)Neotomista    
 

 
39) O pensamento neoliberal defende uma 
segmentação entre as esferas do Estado e do 
mercado. O neoliberalismo entende a existência 
e permanência das questões econômicas no 
âmbito do mercado, enquanto, ao Estado, 
cabem os processos da política formal e, 
eventualmente, algumas atividades sociais. 
Desse modo, trata-se de uma concepção do 
Estado como público e de tudo o que não é 
estatal como privado. 
Nesse sentido, o modelo de Estado que mais se 
aproxima ao ideal do pensamento neoliberal é 
aquele que 
 
a) Centraliza o poder de dirigir os interesses 
particulares de frações da população, não toma 
conhecimento da atuação da sociedade civil e 
tem como meta a luta contra a tirania da 
maioria. 
b) Promove a democracia governada, restringe 
a participação política ao silencioso ato eleitoral 
e assegura a legitimação total da dominação da 
sociedade. 
c) Amplia suas responsabilidades no tratamento 
da questão social, prioriza a questão econômica 
como determinante do sistema e se distancia da 
sociedade.    
d) Reduz suas intervenções no campo social, 
apela à solidariedade e se apresenta como 
parceiro da sociedade em suas 
responsabilidades sociais. 
 

 
40) As principais vertentes de fundamentação 
teórico-metodológica que emergiram no bojo do 
Movimento de Reconceituação foram: a 
vertente ________________, caracterizada 
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pela incorporação de abordagens funcionalistas 
e estruturalistas e, mais tarde, sistêmicas 
(matriz positivista), voltadas a uma 
modernização conservadora (NETTO, 1994, p. 
164); a vertente de inspiração 
____________________, centrada na análise 
do vivido e das vivências dos sujeitos; e a 
vertente ___________________, que remete a 
profissão à consciência de sua inserção na 
sociedade de classes. 
Assinale a opção cujas palavras preenchem 
corretamente as lacunas na ordem em que 
estão dispostas no texto. 
 
a) Modernizadora, fenomenológica, marxista   
b) Fenomenológica, modernizadora, marxista 
c) Sistêmica, marxista, modernizadora 
d) Marxista, sistêmica, fenomenológica 
 
 


