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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o trecho da entrevista a seguir, concedida pelo 
historiador Leandro Karnal, e responda às questões 
de 1 a 6: 

Quais são hoje as grandes questões da 
humanidade, inerentes à nossa época?

 O ser humano está associado ao consumo, 
a vida adquiriu uma dimensão virtual, imagem 
é tudo, o outro é perigoso, família é meu centro, 
esforço resolve qualquer questão, o melhor virá 
logo em seguida se eu me sacrificar, informação 
virou conhecimento, tecnologia resolve, juventude 
será eterna, a vida pode ser controlada. Isto é 
quase toda a nossa filosofia atual.
 O senhor acredita que hoje as pessoas 
estão tentando buscar o sentido da vida de uma 
forma diferente? Há uma retomada às tentativas de 
se compreender melhor?
 Existem pessoas que se perguntam pela 
árdua questão do sentido da vida. Mas, a maioria 
busca a satisfação de necessidades rápidas 
como o consumo. O mais desafiador seria pensar, 
“sartreanamente”, que a vida em si não apresenta 
um sentido prévio, mas que devemos descobrir 
algo a partir da nossa realidade, pois a existência 
precede a essência. 
 O desejo pela felicidade é uma constante 
dos nossos tempos? Por que é importante falar 
sobre a busca pela felicidade hoje? 
 Não. Ele é um projeto essencialmente 
burguês do século XIX. A felicidade neste mundo 
não era o foco da maioria das civilizações anteriores. 
Como nós a entendemos, hoje, felicidade é um 
grande projeto de classe média (que atinge gente 
de todas as classes) que deve apresentar uma 
vida integral, plena, com saúde, estrutura familiar, 
bem sucedida e cheia de controles. Felicidade é 
um projeto de classe média e isto marca todo o 
aconselhamento sobre felicidade disponível nas 
redes. Aristocratas e proletários pensam e agem 
por outro caminho. 
(Entrevista realizada pela ISTO É, 2016.)

01. De acordo com o texto, o desejo pela felicidade é:

a) A existência precede a essência, como afirmava 
Sartre. 
b) A tecnologia que resolve, pois a vida pode ser 
controlada.
c) Um projeto essencialmente burguês do século 
XIX.
d) Esforço resolve qualquer questão, juventude é 
eterna.

02. A respeito da frase “a existência precede a 
essência”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 

I. O  verbo “precede” significa “antecede, vem 
antes de”.
II. Os dois artigos definidos presentes na frase 
deveriam estar acrescidos do acento marcador de 
crase, por uma questão de estética.
III. A frase ficaria mais elegante e correta 
grafada “À existência precede à essência”.
IV. “Existência” e “essência” têm o mesmo 
sentido e significado. 

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. Analise as funções sintáticas desempenhadas 
pelos termos da frase “a vida adquiriu uma dimensão 
virtual”.

I.  a vida                  
II.  adquiriu
III. uma dimensão virtual

A) Objeto direto.
B) Sujeito.
C) Verbo. 

Correlacionando CORRETAMENTE os elementos 
a suas respectivas funções, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) I-A, II-B, III-C.
b) I-B, II-C, III-A.
c) I-C, II-B, III-A.
d) I-B, II-A, III-C.
________________________________________
04. Em termos gerais, adjunto adnominal é o 
termo da oração que acompanha e caracteriza 
o substantivo, podendo ser um artigo, adjetivo, 
pronome, entre outros. Assinale a alternativa que 
apresenta uma frase que NÃO apresenta qualquer 
adjunto adnominal.

a) A vida pode ser controlada.
b) Família é meu centro.
c) Informação virou conhecimento.
d) Esforço resolve qualquer questão.
________________________________________
05. Na frase “Existem pessoas que se perguntam 
pela árdua questão do sentido da vida”,  o verbo 
“existem” está no plural pois:

a) Concorda com o núcleo do sujeito “pessoas”, que 
também está no plural.
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b) Não deveria estar, sendo a frase classificada 
como incorreta de acordo com a norma.
c) concorda com “se perguntam”, outro verbo no 
singular.
d) se trata de um uso aceito pela maioria, embora 
esteja errado gramaticalmente. 
________________________________________
06. A respeito do verbo “sacrificar”, presente na 
frase “o melhor virá logo em seguida se eu me 
sacrificar”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA.

I. O verbo está conjugado incorretamente, 
pois, após a conjunção “se”, a forma verbal correta 
seria “sacrifico”, já que o sujeito é “eu”, ficando 
correta a frase “o melhor virá em seguida se eu me 
sacrifico”. 
II. O verbo está conjugado corretamente, 
pois assume essa forma quando está regido pela 
conjunção “se”. 

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) As duas afirmativas estão corretas.  
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um polígono possui:

a) A área igual ao produto entre sua base e sua 
altura.
b) A relação entre lados l e vértices v descrita pela 

relação 

c) A soma dos ângulos internos igual a 
, sendo  a quantidade de lados 

desse polígono.
d) Sua área medida, preferencialmente, em cm3.
________________________________________
08.    Em  um relatório contendo medidas de um 
terreno para construção de um prédio público, 
o profissional encarregado esqueceu-se de 
colocar as unidades ao descrever as dimensões 
do terreno. Ele escreveu que o terreno é 
retangular e possui “200” de largura e “100” de 
profundidade. Considerando que este terreno 
fica dentro da área urbana de uma cidade das 
dimensões de Guarapuava, esse terreno pode ter:

a) 20 km2 de área total, considerando que as medidas 
das dimensões do terreno estão registradas em 
“metros”.
b) 20.000 km2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “quilômetros”.
c) 20.000 m2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “metros”.

d) 20.000 cm2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “centímetros”.
________________________________________
09. Qual a soma entre as raízes do sistema de 
equações abaixo?

a) 9.
b) 0.
c) –4.
d) –8.
________________________________________
10. Quatro torneiras de idênticas vazões abertas 
enchem um recipiente de 20 l em 30 minutos. 
Quantas torneiras iguais a essas são necessárias 
para encher um recipiente de 45 l em 45 minutos?

a) 2 torneiras.
b) 3 torneiras.
c) 4 torneiras.
d) 6 torneiras.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em novembro de 2018, a equipe de transição do 
presidente eleito Jair Bolsonaro já havia anunciado 
diversos nomes para compor os futuros ministérios 
de seu governo. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos nomes indicados 
pelo novo governo para exercerem as funções de 
Ministros de Estado.

a) Geraldo Alckmin.
b) Marcos Pontes.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
12. Segundo a economista britânica Susan Strange, 
o termo globalização sofre de uma espécie de 
ausência de exatidão conceitual, sendo utilizado 
para se referir a coisas muito distintas. A este 
respeito, analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO indica uma das características gerais da 
globalização.

a) Aumento nos fluxos de comércio, investimento e 
comunicação entre as nações.
b) Dispersão global das estruturas sociais da 
modernidade, como a industrialização.
c) Impossibilidade de desenvolvimentos de uma 
região gerarem efeitos em outras.
d) Tendência ao crescimento na interdependência e 
nas trocas internacionais.
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13. Leia a notícia a seguir, a respeito de uma 
recente tragédia envolvendo um país latino-
americano, e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Os destroços de um submarino da Marinha da 
________ desaparecido desde novembro do ano 
passado, com uma tripulação de 44 pessoas, 
foram finalmente encontrados, informaram as 
autoridades argentinas neste sábado. O submarino 
AR San Juan foi encontrado a oitocentos metros 
de profundidade no Oceano Atlântico, depois de a 
localização ter sido identificada por uma empresa 
norte-americana contratada para as buscas”. 

(O Público, 17/11/18, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
________________________________________
14. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, analise as alternativas a seguir e 
marque a que NÃO contém uma das competências 
do Município.

a) Instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência.
b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
c) Processar e julgar a extradição solicitada por 
Estado estrangeiro.
d) Suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15.  Com base na Lei que regulamenta a profissão  
de Assistente Social nº 8.662, de junho de 
1993, relacione os itens I e II com as afirmativas 
correspondentes às competências profissionais 
e atribuições privativas do Assistente Social a 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:

I. Competência Profissional
II. Atribuição Privativa

(    ) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais.

(   ) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de serviço social.

(  ) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de serviço social.

(    ) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em unidade de serviço social.

a) II, I, I e I.
b) I, II, I e II.
c) I, II, II e II.
d) II, II, II e II.
________________________________________
16. Com base nos conceitos de Eunice Fávero 
podemos AFIRMAR que o Estudo Social: 

a) É um documento resultante do processo de 
perícia social.
b) É um processo metodológico específico do 
serviço social, que tem a finalidade de conhecer 
com profundidade, e de forma crítica, uma 
determinada situação ou expressão da questão 
social, objeto de intervenção profissional. 
c) É um documento elaborado pelo assistente 
social para apresentar de forma descritiva uma 
situação ou expressão da questão social, com a 
finalidade de informar, esclarecer, subsidiar ou 
documentar um ato processual ou enquanto parte 
de registro a ser utilizado para elaboração de um 
laudo ou parecer. 
d) É o documento que detalha, por setor, a 
política, diretrizes, metas e medidas instrumentais, 
permitindo projeções mais detalhadas à base de 
coeficientes e de informações mais específicas de 
alcance setorial ou regional.
________________________________________
17. Complete as lacunas a seguir e assinale a 
alternativa que dá o sentido CORRETO ao texto 
de Marilda V. Iamamoto sobre as atuais mudanças 
no campo das políticas sociais: 

 As “repercussões da proposta _________ no 
campo das políticas sociais são nítidas, tornando-se 
cada vez mais _________, mais descentralizadas, 
mais _________”. Presencia-se a desorganização 
e _________ dos serviços sociais públicos, em 
consequência do “enxugamento do Estado” em 
suas responsabilidades sociais.
(IAMAMOTO, 2013, p. 36). 

Referência: IAMAMOTO, Marilda V. O serviço 
social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. – 24. ed. – São Paulo, Cortez, 2013. 

a) Conservadora - restritas - privatistas - redução. 
b) Liberal - humanizadas - efetivas - ampliação. 
c) Populista - universais - eficazes - reestruturação. 
d) Neoliberal - focalizadas - privatizadas - 
destruição. 
________________________________________
18. No exercício profissional, o Assistente Social 
se depara cotidianamente com demandas 
relacionadas à violência, sendo esta uma das 
mais evidentes expressões da questão social na 
atualidade. Sobre a violência doméstica e familiar 
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contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. 
nº 11.340 de agosto de 2006, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) A Lei Maria da Penha pode ser aplicada nos 
casos de violência contra homens cometidos por 
mulheres.
b) Nas situações de violência em uma união 
homoafetiva entre mulheres, a Lei Maria da Penha 
não se aplica. 
c) A unidade doméstica é compreendida como 
o espaço de convívio de pessoas com vínculo 
familiar e afetivo. 
d) A violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos. 
________________________________________

19. Desde a origem da profissão, a entrevista 
integra o processo de trabalho do Assistente 
Social em diferentes campos ocupacionais, 
permitindo a compreensão da realidade social e 
suas particularidades. A respeito da entrevista, é 
CORRETO afirmar:

a) A entrevista é constituída por três etapas 
fundamentais: planejamento, execução e registro.
b) O diálogo proporciona a compreensão da 
realidade do entrevistado, mas outras formas de 
expressão e linguagem não verbal do entrevistado 
não são significativas para a análise profissional. 
c) Fica a critério do assistente social explicar ou 
não o objetivo da entrevista ao entrevistado.
d) Sendo um instrumento, a entrevista é constituída 
apenas pela dimensão técnico-operativa do serviço 
social. 
________________________________________

20.  A  Resolução CFESS nº 845, de fevereiro 
de 2018, dispõe sobre a atuação profissional 
do assistente social em relação ao processo 
transexualizador.  Sobre esta resolução, é 
INCORRETO afirmar: 

a) É competência do assistente social prestar 
acompanhamento a sujeitos que buscam as 
transformações corporais em consonância com 
suas expressões e identidade de gênero.
b) Não será permitido em hipótese alguma o 
assistente social emitir opinião técnica a respeito 
de procedimentos relacionados às transformações 
corporais.
c) Cabe ao assistente social atender e 
acompanhar crianças e adolescentes que 
manifestem expressões de identidades de gênero 
trans, considerando as inúmeras dificuldades 
que enfrentam no contexto familiar, escolar e 
demais relações sociais nesta fase peculiar de 
desenvolvimento.

d) É dever do assistente social defender a 
utilização do nome social das(os) usuárias(os), 
na perspectiva do aprofundamento dos direitos 
humanos.
________________________________________
21. Com base na Lei nº 10.741, de outubro de 
2003, que regulamenta o Estatuto do Idoso e os 
direitos da pessoa idosa, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado 
o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas.
b) Nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, o idoso tem 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia, 
com reserva de até 3% (três por cento) das 
unidades habitacionais residenciais.
c) No sistema de transporte coletivo interestadual 
haverá a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda igual ou inferior a 1 
(um) salário-mínimo, e desconto de 50% (cinqüenta 
por cento), no mínimo, no valor das passagens, 
para os idosos que excederem as vagas gratuitas.
d) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 
oitenta anos terão preferência especial sobre os 
demais idosos, exceto em caso de emergência.
________________________________________
22. Sobre os direitos das crianças e adolescentes, 
com base na Lei 8.069, de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os casos de suspeita ou confirmação de 
castigo físico, de tratamento cruel ou degradante 
e de maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas ao conselho tutelar da 
respectiva localidade, sem necessidade de outras 
providências legais.
b) Os serviços de saúde em suas diferentes portas 
de entrada, os serviços de assistência social 
em seu componente especializado, o centro de 
referência especializado de assistência social 
e os demais órgãos do sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente deverão 
conferir máxima prioridade ao atendimento das 
crianças na faixa etária da primeira infância com 
suspeita ou confirmação de violência de qualquer 
natureza, formulando projeto terapêutico singular 
que inclua intervenção em rede e, se necessário, 
acompanhamento domiciliar.
c) A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária.   
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d)  As gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção 
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à justiça da infância e da 
juventude.
________________________________________

23. Considerando as condições éticas e técnicas 
do exercício profissional do Assistente Social, 
estabelecidas pela Resolução CFESS nº 493, 
de agosto de 2006, julgue as afirmativas como V 
para VERDADEIRA ou F para FALSA e assinale a 
alternativa com a sequência CORRETA, da primeira 
à última.

(    ) O local de atendimento destinado ao assistente 
social deve ter recursos que garantam a privacidade 
do usuário naquilo que for revelado durante o 
processo de intervenção profissional.

(  ) O material técnico utilizado e produzido no 
atendimento do assistente social é de caráter 
reservado, sendo seu uso restrito à equipe 
interdisciplinar. 

(   ) O atendimento efetuado pelo assistente social 
deve ser feito com portas fechadas, para garantir o 
sigilo profissional.

(  ) Caso identifique alguma inadequação quanto 
às condições éticas, físicas e técnicas do exercício 
profissional na instituição que atua, o assistente 
social deve informar primeiramente o conselho 
regional de serviço social através de formulário 
próprio.

a) V – V – V – V.
b) V – F – V – V. 
c) F – F – V – F.
d) V – F – V – F. 
________________________________________

24. Considerando a normatização do estágio 
supervisionado em Serviço Social, é INCORRETO 
afirmar que:

a) A supervisão direta de estagiários em serviço 
social constitui uma atribuição privativa.
b) A orientação das atividades de supervisão direta 
realizada pelo supervisor de campo e supervisor 
acadêmico devem ser pautadas pelos princípios 
gerais do código de ética, entre eles: articulação 
com movimentos sociais, eliminação do preconceito 
e equidade e justiça social. 
c) Cabe ao assistente social supervisor de 
campo definir a quantidade de estagiários que irá 
supervisionar, pois a normatização não estabelece 
o limite de estagiários por profissional habilitado. 

d) Tanto o supervisor acadêmico quanto o de 
campo devem planejar as atividades inerentes ao 
estágio, bem como estabelecer o cronograma de 
supervisão sistemática e presencial, que deverá 
constar no plano de estágio.
________________________________________

25. A partir dos conceitos de Myrian V. Baptista 
sobre as operações do planejamento social, 
relacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a ordem CORRETA: 

I. Reflexão
II. Decisão
III. Ação
IV. Retomada de Reflexão

(  ) Relaciona-se à execução das decisões. É o 
foco central do planejamento. Orienta-se por 
momentos que a antecedem e é subsidiada pelas 
escolhas efetivadas na operação anterior, quanto 
aos necessários processos de organização. 

( ) Se refere à escolha de alternativas, à 
determinação de meios, à definição de prazos, etc.
 
(     ) Operação de crítica dos processos e dos efeitos 
da ação planejada, com vistas ao embasamento 
do planejamento de ações posteriores. 

(  ) Diz respeito ao conhecimento de dados, à 
análise e estudo de alternativas, à superação e 
reconstrução de conceitos e técnicas de diversas 
disciplinas relacionadas com a explicação e 
quantificação dos fatos sociais, e outros.

a) III, I, IV e II. 
b) III, II, IV e I. 
c) I, II, IV e III.
d) III, IV, II e I.
________________________________________

26. O dilema ético do exercício profissional está 
presente na ação profissional não só como código 
de conduta, mas como maneira de assegurar os 
direitos humanos nas formas de direitos sociais, 
políticos, culturais, econômicos, concretos. 

(Referência: FALEIROS, Vicente de Paula. O 
serviço social no cotidiano: fios e desafios. Serv. 
Soc. Soc. SP. n. 120. p. 706-722, out./dez. 2014.)

Acerca do Código de Ética profissional e sua base 
histórica, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O código de ética é uma das expressões do 
projeto ético-político do serviço social e como 
tal contém a projeção não só de um projeto 
profissional, mas, de um projeto de sociedade.
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b) O código de ética de 1993, tem como princípio 
fundamental o reconhecimento da liberdade como 
valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais. 
c) O rompimento com as bases conservadoras da 
ética profissional não está associado ao movimento 
de reconceituação, pois este se vinculava apenas 
ao processo ensino aprendizagem e à ruptura com 
o tradicionalismo da prática profissional. 
d) Ao longo das décadas de 1980 e 1990 se 
intensificou o processo de reflexão teórica sobre 
a ética profissional, e em 1993 ocorreu a revisão 
do código de ética profissional, proporcionando 
conservar as conquistas do código anterior 
aglutinando os avanços do processo de reflexão 
ética da categoria.
________________________________________
27. Assinale a alternativa que corresponde 
CORRETAMENTE com formas de controle social:

a) Audiência pública.
b) Conferência.
c) Ação popular.
d) Todas as alternativas estão corretas. 
________________________________________
28.  A  pressão pela capacidade imediata 
de resposta dos trabalhadores às demandas 
do mercado, cujas atividades passaram a ser 
ainda mais controladas e calculadas em frações 
de segundos, assim como a obsessão dos 
gestores do capital em eliminar completamente 
os tempos mortos dos processos de trabalho, 
tem convertido, paulatinamente, o ambiente 
de trabalho em espaço de adoecimento.

(Referência: ANTUNES, Ricardo. A sociedade dos 
adoecimentos no trabalho. Serv. Soc. Soc., São 
Paulo, n. 123, p. 407-427, jul./set. 2015.)

Partindo da reflexão de Ricardo Antunes, sobre as 
novas formas de relação de trabalho, é CORRETO 
afirmar:

a) Enquanto parte significativa da classe 
trabalhadora é penalizada com a falta de 
trabalho, outros sofrem com seu excesso. Além 
da precarização das condições de trabalho, da 
informalização, do emprego, do recuo da ação 
sindical, crescem os problemas de saúde, tanto 
físicos quanto psíquicos, relacionados ao trabalho.
b)  As relações de trabalho não interferem na 
condição física e psíquica do trabalhador, já 
que a saúde é uma questão individual de cada 
sujeito e deve ser tratada pela política de saúde, 
desconsiderando as implicações sociais no 
processo saúde-doença. 
c) O tempo morto nos processos de trabalho é 
aquele destinado ao horário de almoço e descanso 
remunerado. 

d) A flexibilização do trabalho e a reforma trabalhista 
enquanto modernização das relações de trabalho, 
objetivam-se em diminuir consideravelmente a 
precarização do trabalho e o adoecimento do 
trabalhador, tornando o trabalho mais humano e 
satisfatório ao trabalhador, pois lhe dá mais autonomia 
e garante com mais efetividade e agilidade os direitos 
trabalhistas. 
________________________________________

29. (...) “a instrumentalidade é uma propriedade e/
ou capacidade que a profissão vai adquirindo na 
medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita 
que os profissionais objetivem sua intencionalidade 
em respostas profissionais. É por meio desta 
capacidade, adquirida no exercício profissional, 
que os assistentes sociais modificam, transformam, 
alteram as condições objetivas e subjetivas e as 
relações interpessoais e sociais existentes num 
determinado nível da realidade social: no nível do 
cotidiano”. 

(Referência: GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade 
do processo de trabalho e Serviço Social. In: Serviço 
Social e Sociedade. Cortez editora. Ano XXI, n. 62, 
mar. 2000.)

Sobre as três dimensões: Teórico-Metodológica, 
Ético-Política e Técnico-Operativa do Serviço Social, 
julgue as afirmativas como V para VERDADEIRA 
ou F para FALSA e assinale a alternativa com a 
sequência CORRETA, da primeira à última:

(     ) A dimensão teórico-metodológica é a capacidade 
de apreensão do método e das teorias e sua relação 
com a prática na ação profissional.

( ) A dimensão técnico-operativa é a mais 
importante, pois é ela que desenvolve a prática 
do assistente social, o seu fazer profissional, 
sem a necessidade de mediação com as 
dimensões teórico-metodológica e ético-política. 

(  ) As dimensões teórico-metodológica e técnico-
operativa não se complementam, pois na prática a 
teoria não se aplica.

( ) A dimensão ético-política direciona o 
posicionamento político do assistente 
social em defesa dos direitos dos usuários. 

(  ) A competência teórico-metodológica, técnico-
operativa e ético-política são requisitos fundamentais 
que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando 
com clareza os projetos societários, seus vínculos 
de classe, e seu próprio processo de trabalho. 
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

a) V – V – F – V – V.
b) V – F – V – V – F.
c) V – F – F – V – V.
d) F – F – F – V – V.
________________________________________

30. A Lei nº 13.146, de julho de 2015, estabelece 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre seu 
Capítulo IV do Direito ao Trabalho, é INCORRETO 
afirmar:

a) É vedada a restrição ao trabalho da pessoa 
com deficiência e qualquer discriminação em 
razão de sua condição, inclusive nas etapas de 
recrutamento, seleção, contratação, admissão, 
exames admissional e periódico, permanência 
no emprego, ascensão profissional e reabilitação 
profissional, bem como exigência de aptidão plena.
b) É finalidade primordial das políticas públicas de 
trabalho e emprego promover e garantir condições 
de acesso e de permanência da pessoa com 
deficiência no campo de trabalho.
c) As pessoas jurídicas de direito público, privado 
ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir 
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
d) A pessoa com deficiência tem direito, em 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, a condições justas e favoráveis de 
trabalho, e sua remuneração será diferenciada 
dos demais, mesmo em atividades de igual valor. 


