
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
Em Teresina - Estado: Piauí 

 

Teresina-PI, 21/09/2014 

I PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA AREA DE APOIO 
 

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL 
 

1ª ETAPA 
 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:  ___________ 

INSTRUÇÕES: 

- O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta esferográfica azul ou 

preta, não sendo permitido o uso de corretivo. 

 

- Verifique se este caderno contém 12 questões objetivas com 04 alternativas, 02 questões 

discursivas e 01 proposta de Redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

- Para cada questão objetiva, existe uma única alternativa correta.  

 

- Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, impressos ou 

quaisquer anotações. 

 

- O Candidato terá 3 horas para responder as questões objetivas e discursivas, redigir a redação e 

passar suas respostas para o Caderno de Resposta definitivo. 

 

- Será excluído do processo seletivo, sem prejuízo de outras medidas, o candidato que: 

a) não apresentar o documento de identidade original exigido; 

b) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos; 

c) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, 

inclusive celular; 

d) for responsável por falsa identificação pessoal; 

e) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

f) não devolver integralmente o material recebido; 

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

- O Caderno de Resposta será entregue somente depois de decorrido 30 minutos do início da 

prova. 

 

- Ao receber o Caderno de Resposta, o candidato deverá transcrever o seu Nº de Identificação 

constante na Folha de Assinatura para o campo “Nº de Identificação do Candidato” do caderno 

de Resposta, sob pena de ter a sua correção prejudicada. 

 

- O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término 

das provas.                                       

       
 

BOA SORTE! 
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PROVA DE SERVIÇO SOCIAL 

 

1) Corrente importante de estudiosos da profissão considera que a análise do papel 

do Serviço Social na reprodução das relações sociais deve partir do suposto de que a 

apreensão do significado histórico da profissão só é possível com a sua inserção na 

sociedade, pois o Serviço Social se afirma como instituição peculiar na e a partir da 

divisão social do trabalho. Essa concepção identifica, como princípio que rege a 

estruturação das relações sociais na sociedade,  

 

a) a solidariedade.  

b) a contradição de classes.  

c) a ideologia.  

d) a intersubjetividade.  

 

2) As principais vertentes de fundamentação teórico-metodológica que 

emergiram no bojo do Movimento de Reconceituação foram: a vertente 

________________, caracterizada pela incorporação de abordagens funcionalistas e 

estruturalistas e, mais tarde, sistêmicas (matriz positivista), voltadas a uma 

modernização conservadora; 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. 

 

3) Sobre a organização e a gestão da Assistência Social, previstos na Lei nº 8742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e regulações posteriores), é correto afirmar:  

 

a) A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS).   

b) Cabe à União fixar as Políticas de Assistência Social, podendo os Estados e Municípios 

celebrar convênios com entidades e  organizações de assistência social a fim de garantir 

a execução de políticas públicas e sociais em forma de 

parceria.  

 c) Cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) definir os órgãos 

responsáveis pela organização e gestão da Política de Assistência Social, no âmbito dos 

estados e municípios.  

d)   As ações na área de assistência social são organizadas em sistema descentralizado e 

participativo, constituído pelas entidades e organizações de assistência social, que articule 

meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos 

diversos setores envolvidos na área.  
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4) A defesa dos direitos humanos é uma das prescrições constitutivas dos princípios 

fundamentais do Código de Ética do Assistente Social vigente. Assim, é possível afirmar 

que os direitos humanos, na perspectiva dos assistentes sociais, são:  

 

a) direitos naturais da pessoa humana.  

b) resultados do enfrentamento das diferentes formas de degradação humana.  

c) a-históricos e imutáveis.  

d) prerrogativas do Estado Penal.  

 

5) De acordo com o Código de Ética Profissional (Resolução CFESS 273, de 

13/03/93), que prevê, em seu capítulo V, artigo 18, o sigilo profissional como direito do 

assistente social e a proteção ao usuário quanto ao teor revelado em decorrência do 

exercício das funções profissionais, permite- se a quebra do sigilo apenas 

 

a) quando solicitado pela autoridade judicial. 

b) quando se trabalha em equipe multidisciplinar, cuja natureza exige que sejam 

repassadas todas as informações sobre o usuário. 

c) quando solicitado pela coordenação da instituição a que o assistente social está 

vinculado. 

d) quando se tratar de situação cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, 

trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros ou da coletividade. 

6) No campo sociojurídico da prática profissional do assistente social: 

 

I. o laudo social resulta do processo de perícia social, apresentando o registro das 

informações mais significativas do estudo social e o parecer, que será usado como 

elemento de prova para dar suporte à decisão judicial. 

II. o parecer social é uma exposição tanto quanto possível genérica e não-detalhada 

da questão ou da situação social analisada. 

III. a perícia social é avaliação, exame ou vistoria solicitada ou determinada pela 

necessidade de um parecer técnico que subsidie a tomada de decisão. 

IV. o conhecimento das normas legais é indispensável à elaboração de um parecer, 

assim como o conhecimento da realidade socioeconômica e política em vigência. 

V. a entrevista, a observação, a visita domiciliar, a realização de reuniões e a análise 

documental são procedimentos que podem ser utilizados no estudo social visando à 

elaboração de laudos e pareceres técnicos. 

 

Estão corretas apenas: 

a) I e IV 

b) II e V 

c) I, III, IV e V  

d) I, III, IV 

 

7) Considere as seguintes ações.  

 

I - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 

matéria do Serviço Social. 

II - Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais. 



 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
Em Teresina - Estado: Piauí 

 

4 
 

III - Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população. 

 

Quais constituem atribuições privativas do(a) assistente social, segundo a Lei de 

Regulamentação da Profissão de Assistente Social – n.º 8.662 de 07/06/1993? 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

 

8) A Lei n.º 8.662/1993, que regulamenta a profissão de assistente social, estabelece 

as competências e atribuições profissionais. Acerca das disposições legais referentes às 

competências e atribuições profissionais, assinale a opção correta.  

 

a) Constituem competências profissionais do assistente social, entre outras, a elaboração, 

a implementação e a avaliação de políticas sociais. 

b) As atividades de assessoria e consultoria não se configuram como competências do 

profissional de serviço social. 

c) Ao assistente social não é permitido realizar orientações a indivíduos e grupos para 

identificar recursos na defesa de seus direitos. 

d) Ao assistente social é vedado ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 

gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. 

 

9) A _________ diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 

engendradas na sociedade _____________ madura. Frente a essa realidade, o 

___________ intervém através de ____________. Assinale a alternativa que preenche, 

correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.  

 

a) desigualdade social – capitalista – governo – ações pontuais  

b) questão social – imperialista – governo – ações imediatistas 

c) questão social – capitalista – Estado – políticas sociais 

d) questão social – brasileira – Estado – políticas sociais 

 

10)  A dimensão investigativa possibilita desvelar, através de aproximações 

sucessivas, as diferenciadas expressões da questão social postas no cotidiano profissional. 

Concebê-la dessa forma requer a adoção das seguintes categorias de análise:  

 

a) historicidade e totalidade.  

b) imediaticidade e interatividade.  

c) complexidade e processualidade.  

d) neutralidade e objetividade.  

 

11) O Projeto Ético-Político, hegemônico no Serviço Social, identifica, nas 

expressões da questão social, o objeto ou a matéria prima dos processos de trabalho do 

assistente social. No que se refere a essa ótica de análise e à concepção de direitos sociais 

a ela subjacentes, considere as afirmações abaixo:  
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I - Podem-se definir políticas sociais como desdobramentos ou respostas, muitas vezes 

fragmentadas e setorializadas, às complexas e multifacetadas expressões da questão 

social, no capitalismo. 

II - Pode-se definir políticas sociais como ações esporádicas e pontuais que passaram a 

ser introduzidas a partir do período feudal. 

III - Pode-se definir políticas sociais como instrumentos que surgem, a partir do Estado, 

como forma de minimização das sequelas da questão social. 

Quais estão corretas? 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

12)  Considere as afirmativas abaixo, referentes ao Benefício de Prestação 

Continuada. 

 

I - O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições 

que lhe deram origem ou em caso de morte do beneficiário. 

II - O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou 

utilização. 

III - O pagamento do benefício não cessa no caso de morte do beneficiário. 

 

Quais estão em conformidade com o disposto no artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência 

Social?  

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

 

13)  Pedro, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência 

Social. No atual momento, não possui bens nem aufere renda, reside sozinho, em casa 

cedida, e sobrevive de ajudas esporádicas de vizinhos, de modo que o idoso não tem meios 

de prover a sua própria manutenção. O único parente de Pedro é uma irmã, que mora em 

outro município e com a qual ele não mantém contato. 

 

Com base na situação hipotética descrita acima, responda, de maneira fundamentada, ao 

questionamento abaixo: 

 

 Pedro preenche os requisitos legais para a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) destinado ao 

idoso?   
 

 

 

 

RASCUNHO 

1  

2  
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3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14) Ainda com base na situação hipotética supracitada, Pedro não conhece os seus 

direitos e não tem acesso ao passe livre para idosos. Considerando que a Defensoria 

Pública da União não é a responsável pela expedição do passe livre para pessoas idosas, 

como o(a) assistente social, lotado(a) nessa instituição, deve proceder para que esse 

direito seja efetivado?   

RASCUNHO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  
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REDAÇÃO 
 

Sua redação será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Domínio da norma culta da língua portuguesa; 

 A estrutura do texto deve corresponder ao tipo textual proposto; 

 Relacionar ideias com o tema indicado; 

 Elaborar uma proposta de intervenção visando solucionar a problemática exposta; 

 Obediência ao mínimo de 10 e máximo de 30 linhas. 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A atuação do Assistente Social, inserido num órgão público (estatal), numa 

empresa ou numa organização da sociedade civil, requer o conhecimento histórico sobre 

o significado da questão social. Tendo tal assertiva como parâmetro, elabore um texto 

dissertativo-argumentativo situando o papel do profissional do serviço social frente às 

expressões da questão social. 
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RASCUNHO 

 

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  

 


