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I PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DE APOIO 

 

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL 

 

 

GABARITO PRELIMINAR  

 
   

Nº DE QUESTÕES 

OBJETIVAS 

GABARITO 

01 B 

02 A 

03 D 

04 B 

05 D 

06 C 

07 D 

08 A 

09 C 

10 A 

11 D 

12 D 

 

PADRÃO DE RESPOSTAS  

DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
QUESTÃO 13 -  Pedro, de 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?   

 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

SIM. O Benefício de Prestação Continuada é um direito garantido por lei 

(Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993). O benefício consiste na garantia de um salário 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8742.htm


mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 

que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família.  

Por se tratar de um benefício da assistência social não é preciso ter contribuído para 

a Previdência Social para ter acesso a ele. Trata-se de um benefício individual, não vitalício e 

intransferível, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). É administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) e repassado ao INSS por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

 

QUESTÃO 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?   

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Espera-se que o candidato (a) aborde a prática interventiva do Serviço Social, mediante 

a utilização do instrumental técnico-operativo. Dentre eles, destacar os encaminhamentos para 

a rede socioassistencial, pois eles são efetuados quando o usuário necessita de um atendimento 

inexistente na estrutura da instituição. Para tanto, é necessário que o Assistente Social conheça 

a rede socioassistencial da comunidade, para possíveis encaminhamentos institucionais, de 

acordo com as necessidades apresentadas pelos assistidos, visando a sua inserção nas políticas 

públicas.  

Os encaminhamentos são importantes na busca de soluções para os problemas 

vivenciados pelos usuários, uma vez que o trabalho integrado realizado pela rede de serviços 

possibilita um melhor resultado para aqueles que a buscam e para o Assistente Social, que deve 

intervir prioritariamente socializando informações referentes aos direitos sociais e recursos 

existentes numa dada localidade. 

 

 

REDAÇÃO  

DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA 

 

PROPOSTA - 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. 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Espera-se que o candidato (a) demonstre entendimento do que seja a questão social, 

caracterizada como produto e expressão da contradição entre o capital e o trabalho. Espera-se 

também a abordagem do debate se a questão social é objeto do Serviço Social, pois alguns 

estudiosos da profissão, inclusive Iamamoto (2001), consideram que o objeto de trabalho do 

Serviço Social é a questão social por meio de suas expressões - pobreza, miséria, ausência de 

renda, violência doméstica, fragilidade de vínculos familiares, entre outras - acometendo 



famílias, indivíduos, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, homens e 

mulheres. 

O profissional de Serviço Social deve atender as mais variadas demandas sociais, atuando na 

categoria de Direitos, portanto, afastando-se da concepção de assistencialismo, caridade ou 

benevolência. Os serviços devem ser prestados com qualidade, não só por ser direito do 

usuário, mas também pela ética que permeia a profissão. Assim, cabe a cada profissional de 

Serviço Social embasamento teórico, amplo e contínuo, acompanhamento das mudanças 

econômicas, sociais e culturais, pois são fatores que desafiam a atuação profissional, além do 

compromisso com o projeto ético-político na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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