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APRESENTAÇÃO 

Olá pessoal! 

Aqui é a Nilza Ciciliati, professora de Serviço Social do 
Estratégia Concursos. 

Sou assistente social, pós-graduada em Direito Previdenciário, 
pós-graduada em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
pela PUC-PR. Atualmente sou servidora pública federal, no 
cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço 
Social no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

Você que se prepara para concursos na área de Serviço Social sabe que conhecer a Banca 
Examinadora responsável pela aplicação da sua prova é fundamental.  

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe ou CESPE) tem uma forma peculiar de correção de provas, que acabou se 
tornando uma das Bancas mais temidas pelos concursandos. Isso porque, na maioria das 
provas, é aplicado o formato certo ou errado, em que uma resposta errada anula uma certa. 
Este estilo de prova exige do candidato um conhecimento mais aprofundado da matéria, 
para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem estruturados e apenas uma 
palavrinha é o que torna a alternativa errada. 

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa 
interpretação de dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de 
dificuldade da prova, e, para estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução de 
questões de provas passadas. 

Com o intuito de auxiliá-los nesta jornada de estudos, estou disponibilizando neste E-book 
um apanhado de 100 questões comentadas de Serviço Social, aplicadas nos últimos 
concursos pela Banca CESPE/CEBRASPE. 

Espero que possa ser útil nos estudos de vocês! 

Por fim, deixo o convite para que você conheça o nosso curso completo em vídeo, livro digital 
(PDF) e com acesso direto ao professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link 
abaixo, você pode baixar a aula demonstrativa do curso e conhecer melhor o nosso trabalho.  

        Serviço Social p/ Concursos - Curso Regular (Com Videoaulas) 2020 

Grande abraço e bons estudos! 

Nilza Ciciliati 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/servico-social-p-concursos-curso-regular-com-videoaulas-2020-2/
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QUESTÕES COMENTADAS DE SERVIÇO SOCIAL - 

BANCA CESPE/CEBRASPE 

 

1. (CESPE/CEBRASPE – 2018) Com o Código de Ética Profissional do Assistente 

Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética 

profissional. Julgue o item a seguir, a respeito das conquistas nessa área. 

A ética profissional, em todas as suas dimensões, é autônoma e independente da 
capacitação teórica e da prática política nas atividades profissionais. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Quando falamos em ética profissional, devemos entendê-la como uma dimensão 
específica do Serviço Social, sendo suas determinações mediadas pelo conjunto de 
necessidades e possibilidades, de demandas e respostas que legitimam a profissão 
na divisão social do trabalho. 

Segundo Barroco (2009), a ética profissional se objetiva:  

 como ação moral, através da prática profissional,  

 como normatização de deveres e valores, através do código de Ética 
Profissional,  

 como teorização ética, através das filosofias e teorias que fundamentam sua 

intervenção e reflexão e  

 como ação éticopolítica.  

A autora destaca que essas não são formas puras e/ou absolutas e que sua realização 

depende de uma série de determinações, não se constituindo na mera reprodução da 
intenção dos seus sujeitos. 

Gabarito: Errado. 

2. (CESPE/CEBRASPE – 2018) Com o Código de Ética Profissional do Assistente 

Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética 

profissional. Julgue o item a seguir, a respeito das conquistas nessa área. 

A ética profissional do assistente social se esgota nas disposições do referido Código, que 
rompeu com os pressupostos que predominaram por mais de quarenta anos nos antigos 
códigos de ética do serviço social no Brasil. 

(   ) certo  (   ) errado 
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Comentário: 

A ética profissional do Serviço Social não se esgota no referido código. Barroco (2009) 
deixa bem claro que "nenhuma profissão pode garantir a legitimação de sua ética a 

partir de seu código, o que seria afirmar uma concepção ética legalista e formal. Trata‐se 
de uma questão de consciência ética e política cuja ampliação requer estratégias da 
categoria profissional, no sentido de mobilização, de incentivo à participação, à 
capacitação, de ampliação do debate e de acesso à informação".    

Gabarito: Errado 

3. (CESPE/CEBRASPE – 2016) O debate a respeito do projeto ético-político no serviço 

social brasileiro, nos últimos anos 90, foi marcado pela recusa e crítica do 

conservadorismo profissional. Acerca do seu processo de construção e desafios, 

julgue o seguinte item. 

Os fóruns de deliberação, assim como as entidades da profissão, constituem instâncias 
político-organizativas da profissão, por meio das quais os traços gerais do projeto 
profissional são reafirmados. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

São três os componentes que darão materialidade ao projeto profissional: 

1. Dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social 
(processos reflexivos do fazer profissional, dimensão investigativa); 

2. Dimensão político-organizativa da profissão (CFESS, ABEPSS, ENESSO, fóruns 
de deliberação); 

3. Dimensão jurídico-política da profissão (arcabouço legal, leis, resoluções); 

Assim, os fóruns de deliberação, assim como as entidades da profissão, constituem 
instâncias político-organizativas da profissão. 

Gabarito: Certo 

4. (CESPE/CEBRASPE – 2016) O debate a respeito do projeto ético-político no serviço 

social brasileiro, nos últimos anos 90, foi marcado pela recusa e crítica do 

conservadorismo profissional. Acerca do seu processo de construção e desafios, 

julgue o seguinte item. 

O projeto ético-político profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a 
construção de uma nova ordem social, sem dominação e(ou) exploração de classe, etnia e 
gênero. 
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(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Nosso projeto ético‐político está vinculado a um projeto societário que propõe a construção 
de uma nova ordem social, sem dominação e(ou) exploração de classe, etnia e gênero, 
conforme está expresso entre os 11 princípios fundamentais do Código de Ética profissional 
do assistente social. 

Gabarito: Certo 

5. (CESPE/CEBRASPE – 2018) Considerando as diretrizes curriculares para o curso 

de serviço social propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS), julgue o item que se segue. 

As atuais diretrizes gerais para o curso de serviço social têm como marcos os debates do III 
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado em 1979, que ficou 
conhecido como o Congresso da Virada, e a construção das bases para o currículo mínimo 
em 1982. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

São dois processos que contribuíram para a consolidação das diretrizes de 1996: 

 os debates oriundos do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 
realizado em 1979 e  

 a construção das bases para o Currículo Mínimo de 1982. 

Gabarito: Certo 

6. (CESPE/CEBRASPE – 2011) Considerando o debate acerca dos fundamentos 

éticos e o 

arcabouço legal e institucional do serviço social, julgue os itens subsequentes. 

As atribuições privativas do assistente social são definidas pelas diretrizes curriculares e 
regulamentadas pelo código de ética profissional. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

As atribuições privativas do assistente social são definidas e regulamentadas pela Lei Nº 
8.662/93 que regulamenta a profissão e não pelas Diretrizes Curriculares, como afirma a 
questão. 
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Gabarito: Errado. 

7. (CESPE/CEBRASPE – 2018) Com o Código de Ética Profissional do Assistente 

Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética 

profissional. Julgue o item a seguir, a respeito das conquistas nessa área. 

O referido Código, ao criar novas formas de operacionalização, revogou as conquistas 
advindas do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

É importante destacar que o primeiro código a romper o conservadorismo é o código de 
1986. Desta forma, o código de ética de 1993 veio para ampliar as conquistas já adquiridas 
no código de 86 e não as revogar, como afirma a questão. 

Gabarito: Errado 

8. (CESPE/CEBRASPE – 2016) A ação profissional, expressa na vivência cotidiana 

dos assistentes sociais, é conduzida por valores e princípios que compõem a ética 

profissional. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item. 

A objetivação ética do compromisso com os usuários supõe uma postura responsável e 
respeitosa em relação às escolhas por eles realizadas, mesmo que estas sejam contrárias 
aos valores e às crenças pessoais do profissional. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Conforme dispõe o Código de Ética, nas relações com os usuários, é dever do assistente 
social garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo 
que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais (art. 5º). 

Gabarito: Certo. 

(CESPE/CEBRASPE – 2018) De acordo com o Código de Ética do Assistente Social e 
a Lei n.º 8.662/1993, julgue os itens subsequentes, a respeito dessa situação 
hipotética. 

Em uma unidade de saúde de atenção primária, trabalham os seguintes funcionários: 

• Rafaela, assistente social com carga horária de 40 h semanais;  

• Sheila, assistente social recém-contratada, com carga horária de 20 h semanais;  
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• Cristiano, estudante estagiário de serviço social, em fase de conclusão da disciplina de 
estágio supervisionado II, sob a supervisão de campo de Rafaela;  

• Helena, enfermeira graduada. 

Rafaela e Sheila atendem também ao público externo à unidade, trabalhando com outros 
profissionais de saúde, entre estes a enfermeira Helena, recentemente graduada em serviço 
social, que já possui o número do seu registro profissional no Conselho Regional de Serviço 
Social da sua localidade e almeja, em breve, atuar nessa área. 

9. Tanto Sheila quanto Rafaela possuem competência profissional para elaborar, 

coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos, independentemente de 

estes estarem relacionados a matéria de serviço social, haja vista a profissão 

possuir uma formação generalista.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Vamos analisar a situação hipotética: tanto Rafaela quanto Sheila são assistentes sociais, 
portanto, possuem competência profissional para elaborar, coordenar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos, que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil (art. 4º da Lei 8.662/1993).  

Apesar de a profissão ter uma formação generalista, os profissionais possuem competência 
para elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos apenas dentro 
do seu âmbito de atuação. 

Gabarito: Errado 

10. Cristiano, devido à graduação e ao tempo de atuação na referida unidade, pode se 

apresentar e ser reconhecido como assistente social.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

De forma alguma. Cristiano é estudante estagiário de serviço social, portanto, só pode se 
apresentar e ser reconhecido como assistente social quando concluir a graduação e ter o 
seu registro do Conselho Regional de Serviço Social da sua região. Esses são os requisitos 
mínimos para ter condições de atuar como assistente social. 

Gabarito: Errado 

11. Durante as férias de Rafaela, Helena poderá supervisionar Cristiano em seu 

estágio.  
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(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Vamos analisar a assertiva: segundo a situação hipotética apresentada, Helena é enfermeira 
e também graduada em Serviço Social, com registro do Conselho Regional de Serviço Social 
da sua região. 

A supervisão direta de estágio em Serviço Social é uma atribuição privativa dos assistentes 
sociais, porém, o estágio deve ser realizado sob supervisão direta de um profissional 
assistente social atuante na instituição onde ocorre o estágio, chamado de supervisor de 
campo e de professor assistente social vinculado a Instituição de Ensino Superior, chamado 
de supervisor acadêmico. 

Lembre-se que Helena atua na unidade básica de saúde como enfermeira e não como 
assistente social, por isso não pode supervisionar Cristiano em seu estágio, durante as férias 
de Rafaela. 

Gabarito: Errado 

12. Tanto Rafaela quanto Sheila e Helena possuem como atribuição legal elaborar 

provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos 

ou outras formas de seleção para assistentes sociais ou de aferição de 

conhecimentos inerentes ao serviço social.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Segundo a Lei 8662/93, em seu art. 5º, constituem atribuições privativas do Assistente 
Social: 

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de 
concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 

Na situação hipotética, tanto Rafaela quanto Sheila e Helena possuem condições para 
exercer esta atribuição legal, pois são assistentes sociais. 

Gabarito: Certo 

13. Caso desrespeitem seu código de ética profissional, as assistentes sociais 

poderão responder perante o respectivo conselho regional da profissão, uma vez 

que esse conselho tem competência para orientar, normatizar e defender o 

exercício da profissão.  
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(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Muito cuidado com essa afirmativa, pois, caso desrespeitem seu código de ética profissional, 
as assistentes sociais poderão responder perante o respectivo conselho regional da 
profissão (até aí tudo certo), porém, o conselho regional NÃO tem competência para orientar, 
normatizar e defender o exercício da profissão → esta é uma competência do Conselho 
Federal (CFESS). 

Gabarito: Errado 

(CESPE/CEBRASPE - 2019) Considerando a situação hipotética, julgue os próximos 
itens, tendo como referência as disposições da Lei de Regulamentação da Profissão 
de Assistente Social (Lei n.º 8.662/1993) e do Código de Ética Profissional do 
Assistente Social.  

Adriano é assistente social em uma instituição filantrópica e privada que presta serviços de 
saúde em determinada cidade. Nessa instituição, ele trabalha em intervenções 
interdisciplinares com profissionais das áreas de psicologia, medicina e fisioterapia, além de 
ser supervisor de estágio em serviço social e coordenador do núcleo de educação 
permanente nessa área.  

14. No exercício de sua profissão nessa instituição, Adriano tem competência de 

selecionar, supervisionar e avaliar estagiários de serviço social.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Conforme art. 5.º, inciso VI, da Lei n.º 8.662/1993, a supervisão e a avaliação de estagiários 
de serviço social consistem em atribuição privativa do assistente social, e não em 
competência. Além disso, a Lei não estabelece a seleção desses estagiários como uma 
atribuição do assistente social.  

Gabarito: ERRADO. 

15. A existência de um núcleo de educação permanente em serviço social na referida 

instituição atende as disposições do Código de Ética Profissional do Assistente 

Social, na medida em que garanta aprimoramento profissional contínuo aos 

profissionais de serviço social dessa instituição.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 
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Conforme o disposto na Resolução CFESS n.º 273/1993 (Código de Ética Profissional do 
Assistente Social), acerca dos direitos e das responsabilidades gerais do/a assistente social, 
constitui direito do assistente social o aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-o a serviço dos princípios desse código.  

Gabarito: CERTO. 

16. É permitido a Adriano publicar, na condição de autor, trabalhos ou artigos 

científicos elaborados, sob a sua orientação, por estagiário de serviço social 

pertencente ao quadro de pessoal da referida instituição.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Conforme o disposto na Resolução CFESS n.º 273/1993 (Código de Ética Profissional do 
Assistente Social), acerca dos direitos e das responsabilidades gerais do/a assistente social, 
é vedado ao assistente social assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de 
terceiros, mesmo que executados sob sua orientação.  

Gabarito: ERRADO. 

17. Caso Adriano deixe o cargo de coordenador do núcleo de educação permanente 

em serviço social, o dirigente ou administrador da instituição poderá assumir 

temporariamente a atribuição de coordenar esse núcleo, independentemente de 

sua formação acadêmica.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Conforme art. 5.º, inciso VIII, da Lei n.º 8.662/1993, constitui atribuição privativa do 
assistente social dirigir e coordenar associações, núcleos e centros de estudo e de pesquisa 
em serviço social. 

Gabarito: ERRADO. 

 

18. (CESPE/CEBRASPE - 2018) Julgue os itens que se seguem, relativos ao serviço 

social e ao seu compromisso com implementação dos princípios previstos em lei. 

A atuação profissional, à luz do Código de Ética Profissional do Assistente Social, dialoga 
intrinsecamente com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  

(   ) certo  (   ) errado 
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Comentário: 

Considerando que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dispostos 
no art. 3º da Constituição Federal, são: 

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Podemos perceber que esses objetivos dialogam com nosso projeto ético-político e com os 
princípios fundamentais do código de ética, principalmente no que se refere à construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Gabarito: Certo 

19.  (CESPE/CEBRASPE - 2018) O combate a formas de preconceito insertas nos 

estatutos legais de diversos segmentos sociais no Brasil é uma ação dissociada 

da luta histórica do assistente social contra o conservadorismo profissional.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

De forma alguma, pois o combate ao preconceito é inclusive um compromisso do Código de 
Ética dos/as Assistentes Sociais e se trata de uma ação associada (e não dissociada) à luta 
histórica dos assistentes sociais contra o conservadorismo. 

Gabarito: Errado 

20.  (CESPE/CEBRASPE - 2018) Com base no projeto ético-político do serviço social, 

na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n.º 8.662/1993) e no Código de Ética 

do(a) Assistente Social (1993), julgue os itens a seguir. 

O Código de Ética do(a) Assistente Social nega valores historicamente presentes em uma 
sociedade capitalista, a exemplo da competitividade.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 
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Conforme aponta Matos (2015)1, o Código de Ética do(a) Assistente Social afirma o 
compromisso com a liberdade, como valor ético central, e a defesa da democracia e dos 
direitos humanos. Os princípios do Código também afirmam a importância de um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. Assim, o 
Código de Ética nega valores corriqueiros da sociedade capitalista, como, por exemplo, 
o individualismo e a competividade. 

Gabarito: Certo 

21. (CESPE/CEBRASPE - 2018) Com base no projeto ético-político do serviço social, 

na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n.º 8.662/1993) e no Código de Ética 

do(a) Assistente Social (1993), julgue os itens a seguir. 

Na área de serviço social, competências profissionais são ações que os assistentes sociais 
podem desenvolver, embora não lhes sejam exclusivas.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

É fundamental que você saiba diferenciar competências de atribuições: 

 

Assim, as competências profissionais são ações que os assistentes sociais podem 
desenvolver, embora não lhes sejam exclusivas, podendo outros profissionais também 
desempenhá-las. 

Gabarito: Certo 

22. (CESPE/CEBRASPE - 2018) Com base no projeto ético-político do serviço social, 

na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n.º 8.662/1993) e no Código de Ética 

do(a) Assistente Social (1993), julgue os itens a seguir. 

                                            

1 MATOS, Maurílio Castro de. Considerações sobre atribuições e  competências profissionais de  
assistentes sociais na atualidade. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 124, p. 678-698, out./dez. 2015. 

Competência

•Tudo aquilo que o Assistente Social faz, mas não é atribuição privativa. Outros profissionais também
podem realizar. Isso inclui assuntos no âmbito de atuação do Serviço Social e de Serviços Sociais.

Atribuição privativa

•Somente o Assistente Social pode realizar. Tudo o que está relacionado à matéria do Serviço Social.
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O alcance na atualidade, em sua totalidade, dos princípios e valores que alicerçam o projeto 
ético-político do serviço social representa uma conquista da categoria profissional.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Ah...quem dera se tivéssemos alcançado todos os princípios e valores do nosso projeto 

ético-político! Não há que se falar em totalidade no alcance dos princípios e valores do 
projeto ético-político, considerando que ele se encontra em um constante processo de 
construção e consolidação. É um projeto hegemônico, porém não homogêneo, e isso 
pressupõe contradições e diversidades.  

Gabarito: Errado 

23. (CESPE/CEBRASPE - 2018) Com base no projeto ético-político do serviço social, 

na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n.º 8.662/1993) e no Código de Ética 

do(a) Assistente Social (1993), julgue os itens a seguir. 

O processo de construção do projeto ético-político do serviço social é contínuo e edificado 
sobre os pilares de realidades contraditórias.  

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

De acordo com Netto (1999), é no trânsito dos anos oitenta aos noventa que o projeto ético-
político do Serviço Social no Brasil se configurou em sua estrutura básica, porém flexível, 
para, sem se descaracterizar, incorporar novas questões, assimilar problemáticas diversas, 
enfrentar novos desafios. Assim, trata-se de um projeto que também é um processo, em 
contínuo desdobramento. 

Este projeto profissional vinculou-se a um projeto societário que, antagônico ao das classes 
proprietárias e exploradoras, tem raízes efetivas na vida social. Assim, é nítido o 
antagonismo entre o projeto ético-político a ofensiva neoliberal que vem promovendo a 
liquidação de direitos sociais, a privatização do Estado, o sucateamento dos serviços 
públicos e a implementação sistemática de uma política macroeconômica que penaliza a 
massa da população. 

Gabarito: Certo. 

24. (CESPE – 2018) Julgue o próximo item, relativos aos processos de trabalho do 

serviço social e ao mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da 

mundialização do capital. 
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A reprodução do serviço social como uma área profissional inscrita na divisão técnica do 
trabalho está atrelada a sua utilidade social e a sua competência para resolver necessidades 
sociais que sejam objeto de sua demanda. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Iamamoto (2015)2 afirma que a inserção do assistente social na divisão sociotécnica do 
trabalho faz com que o Serviço Social ingresse no universo da mercantilização e do valor. 
Assim, a profissão passa a constituir-se como parte do trabalho social produzido pelo 
conjunto da sociedade, participando da criação e prestação de serviços que atendem às 
necessidades sociais, tornando-se um trabalho especializado na sociedade por ser 
socialmente necessário, ou seja, têm um valor de uso, uma utilidade social. Por outro lado, 
os assistentes sociais também participam, como trabalhadores assalariados, do processo 
de produção e/ou de redistribuição da riqueza social e seu trabalho não resulta apenas em 
serviços úteis, mas ele tem um efeito na produção ou na redistribuição do valor e da mais-
valia. 

Gabarito: certo 

 

25. (CESPE – 2018) A respeito da prática profissional do assistente social, suas áreas, 

seus limites e seus desafios de atuação, julgue o próximo item. 

O componente ideopolítico do serviço social deriva da vontade, da atuação e do 
compromisso do assistente social com os interesses dos trabalhadores ou com as demandas 
do capital. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A raiz do componente ideopolítico do Serviço Social está atrelado ao projeto societário a 
qual ele se vincula. Tal componente não deriva da vontade ou da intenção, nem tão pouco 
da atuação ou do compromisso do/a assistente social com os interesses dos trabalhadores 
ou com as demandas do capital. O serviço social está inserido em um terreno de dispostas 
estabelecido pelas sociedades capitalistas, ou seja, num processo incessante de disputas 
políticas e ideológicas entre classes sociais antagônicas, isso faz com que  a intervenção 
profissional seja sempre polarizada pelas estratégias desenvolvidas pelas diferentes classes 
sociais. E, somente através da compreensão  

                                            

2 IAMAMOTO, Marilda Villela O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional! Marilda Villela 

Iamamoto. - 16. ed. - São Paulo, Cortez, 2015. 

 



14 

 

do componente ideopolítico, o profissional pode ser capaz de elaborar suas próprias 
estratégias de atuação para que essas venham a fortalecer os interesses do capital ou do 
trabalho (PAULA, 2018)3. 

Gabarito: errado. 

 

26. (CESPE/CEBRASPE – 2020) O exercício profissional do assistente social é 

composto de três dimensões que compreendem níveis diferenciados de apreensão 

da realidade da profissão: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

A respeito dessas dimensões, julgue os itens a seguir. 

I - A dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como um componente 
consciente e sistemático do trabalho do assistente social acerca do seu objeto de 
intervenção, de forma a atingidos objetivos propostos. 

 
II - A dimensão ético-política só pode ser vislumbrada no processo de trabalho por 
meio de ações conscientes e críticas, vinculadas a um posicionamento político de 
defesa dos direitos dos seus usuários. 

III - A dimensão teórico-metodológica se refere à capacidade de apreensão das 
teorias e sua relação com a prática na ação profissional. 

IV - A dimensão técnico-operativa é a mais importante das dimensões, pois ela é o 
modo de ser da profissão, o modo como aparece no movimento das três 
dimensões. Por meio dela, a profissão é conhecida e reconhecida. 

Assinale a opção correta.  

A. Apenas os itens I, II e III estão certos. 

B. Apenas os itens I, II e IV estão certos. 

C. Apenas os itens I, III e IV estão certos. 

D. Apenas os itens II, III e IV estão certos. 

E. Todos os itens estão certos. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

                                            

3 PAULA, Luciana Gonçalves Pereira de. Reflexões sobre o componente ideopolítico do trabalho profissional do assistente 

social. SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 20, N.2, P. 5‐24, JAN./Jun. 2018. 
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I - A dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como um componente consciente 
e sistemático do trabalho do assistente social acerca do seu objeto de intervenção, de forma 
a atingidos objetivos propostos. Correto. A dimensão técnico-operativa é a que mais se 
aproxima da prática profissional, expressa e contém as demais dimensões, pois 
envolve um conjunto de estratégias, táticas e técnicas instrumentalizadoras da ação, 
que efetivam o trabalho profissional. 

II - A dimensão ético-política só pode ser vislumbrada no processo de trabalho por meio de 
ações conscientes e críticas, vinculadas a um posicionamento político de defesa dos direitos 
dos seus usuários. Correto. Envolve o projetar a ação em função dos valores e 
finalidades do profissional, da instituição e da população, comprometidas com um 
determinado projeto profissional e por meio de ações conscientes e críticas. 

III - A dimensão teórico-metodológica se refere à capacidade de apreensão das teorias e 
sua relação com a prática na ação profissional. Correto. Utiliza a teoria como instrumento 
de análise do real, ou seja, faz-se uma relação entre teoria e prática para compreensão 
da realidade e posterior intervenção. 

IV - A dimensão técnico-operativa é a mais importante das dimensões, pois ela é o modo de 
ser da profissão, o modo como aparece no movimento das três dimensões. Por meio dela, 
a profissão é conhecida e reconhecida. Errado. Não existe dimensão mais importante. 
Todas as 3 dimensões são fundamentais e imprescindíveis para a intervenção!  

GABARITO: LETRA A 

 

27. (CESPE/CEBRASPE – 2020) Com relação às formas de intervenção construídas 

pelo serviço social em seus distintos contextos históricos, assinale a opção 

correta.  

A. O serviço social inscreveu-se na divisão social do trabalho como executor de intervenções 

pautadas por uma análise crítica das relações sociais e da sociedade. 

B. Foi apenas a partir dos anos 90 do século passado, por meio da aproximação da análise crítica 

e da apropriação de novas bases teórico-metodológicas, que a profissão superou o estágio 

marcado pela filantropia. 

C. A formulação dos primeiros objetivos político-sociais do serviço social brasileiro pautou-se 

por posicionamentos de cunho marxista, na busca da superação da hegemonia do 

pensamento social da igreja diante da questão social. 

D. A atuação do assistente social na contemporaneidade é realizada a partir de robusto 

arcabouço teórico e metodológico, não sendo mais possível caracterizar a dimensão política 

da intervenção profissional. 
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E. O serviço social, ao atuar na intermediação entre as demandas da população usuária e o 

acesso às políticas públicas, intervém em um espaço permeado por conflitos, presentes no 

cotidiano das relações sociais. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

A. O serviço social inscreveu-se na divisão social do trabalho como executor de intervenções 

pautadas por uma análise crítica das relações sociais e da sociedade. Errado. O serviço social não 

adentrou na divisão social do trabalho realizando uma análise crítica, mas servindo aos 

interesses da classe dominante. Essa postura crítica revelou-se apenas quando o serviço social 

foi construindo um projeto profissional comprometido com a classe trabalhadora e rompendo 

com a postura conservadora. 

B. Foi apenas a partir dos anos 90 do século passado, por meio da aproximação da análise crítica e 

da apropriação de novas bases teórico-metodológicas, que a profissão superou o estágio 

marcado pela filantropia. Errado. A aproximação da análise crítica ocorreu a partir dos anos 80, 

e se expressou no código de ética de 1986 e 1993, na lei de regulamentação da profissão e nas 

diretrizes curriculares de 1996.  

C. A formulação dos primeiros objetivos político-sociais do serviço social brasileiro pautou-se por 

posicionamentos de cunho marxista, na busca da superação da hegemonia do pensamento social 

da igreja diante da questão social. Errado. Pautou-se no positivismo, na fenomenologia e, 

somente depois adotou a perspectiva crítica de cunho marxista. 

D. A atuação do assistente social na contemporaneidade é realizada a partir de robusto arcabouço 

teórico e metodológico, não sendo mais possível caracterizar a dimensão política da intervenção 

profissional. Errado. A atuação do assistente social é caracterizado pelas 3 dimensões: teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, sendo todas elas complementares e 

fundamentais ao exercício profissional. 

E. O serviço social, ao atuar na intermediação entre as demandas da população usuária e o acesso 

às políticas públicas, intervém em um espaço permeado por conflitos, presentes no cotidiano das 

relações sociais. Correto. O profissional intervém no espaço doméstico dos conflitos, presentes 

no cotidiano das relações sociais. 

Gabarito: letra E 

 

28. (CESPE – 2018) Acerca da relação entre responsabilidade social corporativa e 

serviço social, julgue o próximo item. 

Por ser orientada pelo conceito de responsabilidade social corporativa, a atuação do assistente social 

em espaço empresarial, pautado na lógica capitalista, viola o Código de Ética Profissional do 
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Assistente Social de 1993, que zela por uma ordem societária isenta de exploração de classe, etnia e 

gênero. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Não há que se falar em violação do Código de ética pela atuação do assistente social em espaço 

empresarial. Este é apenas mais um espaço sócio-ocupacional de atuação, dentro de uma lógica 

capitalista, onde se insere todos as demais formas de trabalho.  

Gabarito: ERRADO. 

 

29. (CESPE – 2018) A respeito da prática profissional do assistente social, suas áreas, 

seus limites e seus desafios de atuação, julgue o próximo item. 

Em uma perspectiva crítica, a intervenção profissional implica empreender esforços para que 
as ações planejadas sejam executadas sem que haja formas de exploração e(ou) 
dominação. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Com base no Código de ética do assistente social, levando em consideração o princípios 

fundamentais, principalmente a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero e, 

atuando sob uma perspectiva crítica, o assistente social deverá realizar uma intervenção 
profissional comprometida com ações em que não haja formas de exploração e(ou) 
dominação. 

Gabarito: certo 

 

30. (CESPE – 2018) A respeito da prática profissional do assistente social, suas áreas, 

seus limites e seus desafios de atuação, julgue o próximo item. 

O processo de intervenção do assistente social se mostra no ato em si do fazer profissional e possui 
um significado social que se revela de imediato. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 
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Segundo Iamamoto (2015), a prática profissional não tem o poder miraculoso de revelar-se a si 
mesma. Ela adquire inteligibilidade e sentido na história da sociedade da qual é parte e expressão, 
ou seja, supõe inseri-la no quadro das relações sociais fundamentais da sociedade. Assim como, a 
produção do conhecimento deve romper com a mera aparência e buscar apreender o que está “por 
trás” dela, sua essência. Para isso, é fundamental que o profissional sempre mantenha uma postura 
crítica, questionadora, não se contentando com o que aparece a ele imediatamente. 

Gabarito: Errado. 

 

31. (CESPE – 2018) A respeito da política de seguridade social e do parâmetro para 

atuação de assistentes sociais na política de assistência social, julgue o item a 

seguir. 

A compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico nos 
cenários nacional e internacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade, é 
considerada uma competência geral requisitada para a atuação do profissional de serviço social na 
política de assistência social. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Conforme os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (CFESS, 
2011), as competências e atribuições dos/as assistentes sociais, na política de Assistência Social, 
nessa perspectiva e com base na Lei de Regulamentação da Profissão, requisitam, do/a profissional, 
algumas competências gerais que são fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em 
que se situa sua intervenção: 

• apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa 
perspectiva de totalidade; 

• análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do 
desenvolvimento do Capitalismo no país e as particularidades regionais; 

• compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos 
cenários internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade;  

• identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais 
para o enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o 
privado (ABEPSS, 1996). 

Gabarito: Certo 
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32.  (CESPE – 2018) A respeito da política de seguridade social e do parâmetro para 

atuação de assistentes sociais na política de assistência social, julgue o item a 

seguir. 

A intervenção profissional, na perspectiva crítica, reconhece a questão social como objeto de 
intervenção profissional, demandando por uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, 
baseada na identificação dos determinantes socioeconômicos e culturais das desigualdades sociais. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A assertiva está em conformidade com estabelecido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, pois há o 
reconhecimento da questão social como objeto de intervenção profissional e isso exige uma atuação 
profissional em uma perspectiva crítica e de totalidade, baseada na identificação dos determinantes 
socioeconômicos e culturais das desigualdades sociais. 

Gabarito: Certo 

 

33.  (CESPE – 2018) Com referência à formação profissional do assistente social na 

realidade brasileira, julgue o item a seguir. 

Além das rotinas institucionais, o assistente social deve buscar apreender tendências e possibilidades 
que possam ser por ele apropriadas e transformadas em projetos de trabalho profissional. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Questão retirada do texto de Iamamoto (2014)4, onde a referida autora afirma que “o exercício da 
profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor e negociar com a 
instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da 
realidade e na aproximação as forças vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes 
passíveis de serem apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de trabalho 
profissional”. 

Gabarito: Certo 

                                            

4 IAMAMOTO, Marilda Villela A formação acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. Serv. Soc. Soc., São 

Paulo, n. 120 out./dez. 2014 
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34.  (CESPE – 2018) Com referência à formação profissional do assistente social na 

realidade brasileira, julgue o item a seguir. 

O exercício da profissão no ambiente institucional exige um profissional que tenha competência para 
propor e negociar com a instituição os seus projetos e para defender o seu campo de atuação e suas 
atribuições profissionais.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Questão retirada do texto de Iamamoto (2014), onde a referida autora afirma que “o exercício da 
profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor e negociar com a 
instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da 
realidade e na aproximação as forças vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes 
passíveis de serem apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de trabalho 
profissional”. 

Gabarito: Certo 

 

35.  (CESPE – 2018) No contexto do processo de formação profissional, o 

encerramento do século XX trouxe inúmeros desafios, entre eles a necessidade de 

encontrar soluções para os problemas mais graves do mundo contemporâneo, um 

mundo complexo, dinâmico, que nos exige a capacidade de perceber, 

compreender, contextualizar, descobrir e captar as diferentes relações, o que 

requer profissionais comprometidos com os novos tempos. Rosa Maria Castilhos 

Fernandes Serviço social contemporâneo In: Cadernos Universitários – 

Universidade Luterana do Brasil Canoas – RS, n º 71, p 7, 2003 (com adaptações) 

Tendo o fragmento de texto anteriormente apresentado como referência inicial, 
julgue o item subsequente. 

Repensar o serviço social na contemporaneidade brasileira é buscar apreender o significado 
social da profissão nas relações sociais, embora não seja a partir dessas relações que a 
prática do assistente social se desenvolva. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 
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A assertiva torna-se errada quando afirma que não é a partir das relações sociais que a prática do 
assistente social se desenvolve. Pelo contrário, é a partir das relações sociais que o Serviço Social 
se desenvolve e por elas são mediadas pela atuação profissional. É uma profissão que participa 
ativamente do processo de reprodução das relações sociais.  

Gabarito: errado 

 

36. (CESPE – 2018) No contexto do processo de formação profissional, o 

encerramento do século XX trouxe inúmeros desafios, entre eles a necessidade de 

encontrar soluções para os problemas mais graves do mundo contemporâneo, um 

mundo complexo, dinâmico, que nos exige a capacidade de perceber, 

compreender, contextualizar, descobrir e captar as diferentes relações, o que 

requer profissionais comprometidos com os novos tempos. Rosa Maria Castilhos 

Fernandes Serviço social contemporâneo In: Cadernos Universitários – Universidade Luterana 

do Brasil Canoas – RS, n º 71, p 7, 2003 (com adaptações) 

Tendo o fragmento de texto anteriormente apresentado como referência inicial, julgue o item 
subsequente. 

O assistente social deve estar atento aos diferentes movimentos da realidade, captando a maneira 
como esses acontecimentos impactam a vida cotidiana das pessoas, para dar sentido a sua prática 
profissional.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Iamamoto nos ensina que pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de trabalho, 
junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um processo de mudanças. Nesta perspectiva, o 
conhecimento da realidade deixa de ser um mero pano de fundo para o exercício profissional, 
tomando-se condição necessária para realizar uma ação transformadora. Assim, exige-se um 
profissional qualificado, que reforce e amplie a sua competência crítica; não só executivo, mas que 
pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade, com possibilidades de vislumbrar alternativas de 
trabalho e contribuir estratégias de intervenção. 

 Gabarito: Certo 

 

37.  (CESPE – 2018) Acerca de aspectos pertinentes à formação profissional do 

assistente social na sociedade brasileira e dos desafios ligados a essa formação, 

julgue o item seguinte.  
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Atualmente, a formação profissional insere-se na lógica do capital, fazendo que o assistente social 
atenda a determinada funcionalidade, de acordo com os objetivos estabelecidos pelo modo de 
produção capitalista. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

O Serviço Social, enquanto profissão inserida na lógica do capital, participa ativamente do 
processo de reprodução das relações sociais. Atua mediando interesses opostos, tanto da classe 
trabalhadora, quanto do capital. Iamamoto vai dizer, inclusive, que a atuação do assistente social é 
polarizada pelos interesses das classes sociais, podendo ser cooptada pela classe que possui maior 
poder. Sua atuação não depende apenas de suas intenções profissionais, pois sua 

intervenção sofre condicionamentos objetivos dos contextos onde atua, consequentemente, 
desenvolve atividades e cumpre funções que estão além de sua vontade ou intenção, assim 
como qualquer trabalhador assalariado, em condição de subordinação. 

Gabarito: certo 

38. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Acerca da complexidade da expressão questão social 

e de sua vinculação com o projeto de intervenção profissional do serviço social, 

assinale a opção correta.  

A. A questão social é importante para a fundação sócio-histórica da formação 
profissional, embora seja um elemento desagregador da relação entre profissão e 
realidade social. 

B. O assistente social convive continuamente com as mais amplas expressões da 
questão social, instrumental de seu trabalho. 

C. A particularidade do serviço social, como especialização do trabalho coletivo, está 
organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da questão 
social e às formas históricas de seu enfrentamento. 

D. A questão social é tomada de forma genérica, por isso é recorrentemente usada 
para definir o fazer generalista do assistente social. 

E. Do ponto de vista epistemológico, a questão social deve ser tratada à luz de 
semelhantes paradigmas, na discussão de seus dimensionamentos que estão 
vinculados a fatores econômicos. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

A. A questão social é importante para a fundação sócio-histórica da formação profissional, 
embora seja um elemento desagregador da relação entre profissão e realidade social. 
Errado. A questão social é considerada um elemento transversal da relação entre 
profissão e realidade social, pois nos ajuda a entender a gênese das desigualdades 
sociais existentes em um contexto de acumulação de capital. 
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B. O assistente social convive continuamente com as mais amplas expressões da questão 
social, instrumental de seu trabalho. Errado. Questão social não é instrumental de 
trabalho, mas o objeto do trabalho do assistente social. 

C. A particularidade do serviço social, como especialização do trabalho coletivo, está 
organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da questão social e 
às formas históricas de seu enfrentamento. Correto. A particularidade do Serviço 
Social na divisão social e técnica do trabalho coletivo encontra-se "organicamente 
vinculada às configurações estruturais e conjunturais da 'questão social' e às 
formas históricas de seu enfrentamento, que são permeadas pela ação dos 
trabalhadores, do capital e do Estado. (Abess/Cedepss, 1996, p. 154) 

D. A questão social é tomada de forma genérica, por isso é recorrentemente usada para 
definir o fazer generalista do assistente social. Errado. Na verdade, questão social é 
tomada de forma muito genérica, embora seja usada para definir uma 
particularidade profissional. Em virtude disso, Faleiros discorda do fato de a 
questão social ser colocada como objeto da profissão, já que se refere a relações 
impossíveis de serem tratadas profissionalmente, através de estratégias 
institucionais/relacionais próprias do próprio desenvolvimento das práticas do 
Serviço Social. 

E. Do ponto de vista epistemológico, a questão social deve ser tratada à luz de semelhantes 
paradigmas, na discussão de seus dimensionamentos que estão vinculados a fatores 
econômicos. Errado. A epistemologia é o estudo crítico dos princípios, das 
hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar 
seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Assim, do ponto 
de vista epistemológico, a questão social deve ser tratada à luz de diferentes 
paradigmas, na discussão de seus dimensionamentos que estão vinculados a 
fatores econômicos e sociais. 

Gabarito: letra C 

 

39. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

A escassez de recursos econômicos, de bens, de serviços essenciais e da dificuldade de 
acesso a outros meios complementares de sobrevivência gera pobreza, desigualdade e 
pauperização (absoluta e relativa) de um povo. 
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(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A pauperização da classe trabalhadora pode ser absoluta ou relativa. A pobreza absoluta é 
um conceito equivalente ao que se denomina pobreza extrema, ou seja, a falta das 
condições materiais de sobrevivência de um ser humano ou de sua família, medida pela 
renda do trabalho.  

Já a pobreza relativa se refere a um padrão de consumo mais elevado do que a pobreza 
absoluta, porém, os sujeitos não conseguem “usufruir do padrão de vida médio da população 
em determinado espaço geográfico” (IBGE, 2011). 

Yazbek (2012) afirma que, embora a renda se configure como elemento essencial para a 
identificação da pobreza, o acesso a bens, recursos e serviços sociais, ao lado de outros 
meios complementares de sobrevivência, precisa ser considerado para definir situações de 
pobreza. 

Preste muita atenção! Tanto a renda, como o acesso a bens, recursos e serviços sociais, 
entre outros, são elementos que definem e não geram a pobreza, como afirma a questão. 
O que gera a pobreza é uma questão estrutural, ou seja, o próprio modo de produção 
capitalista, com acúmulo de capital e exploração do trabalho é que gera a pauperização e a 
desigualdade. 

Gabarito: errado. 

 

40. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

A pobreza, que se traduz por privações materiais, é sanada com ações que se direcionem 
para uma nova fase de expansão do capital, enfrentando e superando a crise capitalista. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 



25 

 

No modo de produção capitalista (MPC), a pobreza (pauperização absoluta ou relativa) é o 
resultado da acumulação privada de capital, mediante a exploração do trabalho excedente. 
Assim, não é o precário desenvolvimento, mas o próprio desenvolvimento que gera 
desigualdade e pobreza. No capitalismo, quanto mais se desenvolvem as forças produtivas, 
maior acumulação ampliada de capital e maior pobreza. Desta forma, a pobreza não pode 
ser sanada com a expansão do capital. 

Gabarito: errado 

 

41. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

Em uma sociedade capitalista, é no mercado que são geradas as contradições fundantes 
entre as classes. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Conforme bem esclarece Carlos Montaño (2012)5, não é no mercado, mas na esfera 
produtiva que são geradas as contradições fundantes entre as classes na sociedade 
capitalista: a partir do lugar que ocupam ou do papel que desempenham, os sujeitos no 
processo de produção, derivado da propriedade privada da terra (capitalistas proprietários 
de terra), da propriedade privada dos meios de produção e reprodução (capitalista industrial, 
comercial ou bancário) e da mera propriedade de força de trabalho (trabalhador, empregado 
ou desempregado).  

Gabarito: errado 

 

                                            

5 MONTANO, Carlos. Pobreza, "questão social" e seu enfrentamento. Serv. Soc. Soc. 2012, n.110. 
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42. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

No sistema capitalista, a socialização da riqueza, ainda que parcial, resolve a desigualdade.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Carlos Montaño (2012)6 nos ensina que o sistema capitalista é um sistema estrutural e 
irremediavelmente desigual: supõe a "exploração" de uma classe por outra; apropriação pelo 
capitalista do valor produzido pelo trabalhador; subalternização das massas pelo comando 
econômico/político/ideocultural do capital; expulsão de massa de trabalhadores excedentes 
ou obsoletos para as necessidades do desenvolvimento e da acumulação capitalistas. 
Assim, a desigualdade no capitalismo não se resolve apenas com uma socialização parcial 
da riqueza, mas com a eliminação das classes e da exploração do trabalho pelo capital, ou 
seja, com a superação da ordem capitalista. 

Gabarito: errado. 

 

43. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 

                                            

6 MONTANO, Carlos. Pobreza, "questão social" e seu enfrentamento. Serv. Soc. Soc. 2012, n.110. 
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os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

Os direitos, assim como a cidadania, são concedidos a partir da correlação de forças dos 
blocos sociais existentes, sendo sua instituição suficiente para que sejam garantidos e 
respeitados. 

 (   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A assertiva está errada, pois, a simples instituição de direitos e da cidadania não são 
condições suficientes para que eles sejam garantidos e respeitados, ou seja, o 
reconhecimento ainda não é o bastante para torná-los efetivos. Não são poucas as situações 
em que se ouve que "justiça só para os ricos" e "cadeia para os pobres", que "a polícia é só 
para os pobres e negros" e assim por diante. Isso acontece porque a maioria da população 
ou desconhece seus direitos, ou, não tem condição de exercê-los efetivamente. 

Gabarito: errado 

 

44. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Tendo o texto como referência inicial e considerando 

as diferentes expressões da questão social e suas formas de enfrentamento pelo 

serviço social, bem como o conceito de cidadania, julgue os itens subsecutivos. 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das transformações 
em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a população 
empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os empregados de modo precário e 
intermitente, os que se tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o 
desconforto da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a 
ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam 
os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados na sociedade. Maria 
Carmelita Yazbek. Classes subalternas e assistência social. 9.ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

O serviço social, na contribuição com a transformação social, deve aprofundar a noção de 
cidadania social, que abrange a integralidade do ser humano e a complexidade da 
sociedade. 

 (   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Faremos a compreensão do termo cidadania a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – 
Cidadania e classe social, de 1950 –, que afirma que a cidadania é a participação integral 
do indivíduo na comunidade política e só é plena se dotada de todos os três tipos de direito: 
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1. Civil: direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento; 
direito de propriedade e de conclusão de contratos; direito à justiça; 

2. Político: direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no 
conjunto das instituições de autoridade pública; 

3. Social: conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança 
até ao direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. 

 

Assim, o serviço social deve aprofundar a noção de uma cidadania plena e enfatizar o 
compromisso ético-político da/o Assistente Social com a ampliação e consolidação dessa 
cidadania. 

Gabarito: errado 

 

45.  (CESPE/CEBRASPE – 2019) A respeito da questão social, bem como de suas 

expressões e suas formas de enfrentamento, julgue os itens seguintes. 

A partir de uma concepção positivista, pode-se classificar a questão social como problema 
social, fato social ou fenômeno social. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Sob a perspectiva positivista, em geral, a questão social aparece de forma reducionista como 
problema social, fato social ou fenômeno social, desvinculada da forma com que a sociedade 
produz e reproduz as relações sociais. 

Gabarito: certo 

 

46. (CESPE/CEBRASPE – 2019) A respeito da questão social, bem como de suas 

expressões e suas formas de enfrentamento, julgue o item seguinte.  

Estabelecer relação entre direitos e questão social implica entender a vida e os indivíduos 
em suas relações concretas, notando-se que a essência do ser humano se encontra no 
conjunto das relações sociais historicamente determinadas. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 
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Os indivíduos não vivem isoladamente, mas através de um conjunto de relações sociais. E 
para entender a vida desses indivíduos, é necessário estabelecer as relações entre questão 
social e direitos, é necessário pensar a vida e os indivíduos em suas relações concretas e 
densas de historicidade, permeada de contradições próprias da sociedade em que vivemos, 
e repletas de conformismos e resistência.  

Gabarito: certo 

 

47.  (CESPE/CEBRASPE - 2019) Julgue os próximos itens, relativos aos fundamentos 

históricos e teórico-metodológicos do serviço social. 

No âmbito da sociedade do capitalismo maduro, as manifestações da questão social 
provocadas pelo contexto de financeirização, como, por exemplo, o trabalho escravo, 
tornam-se objeto do trabalho profissional do assistente social. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Considerando que as manifestações da questão social são objeto de trabalho do serviço 
social, podemos entender que, o trabalho escravo, inserido dentre essas manifestações da 
questão social, também se torna um objeto de trabalho do profissional. 

Gabarito: certo 

 

48. (CESPE/CEBRASPE – 2018) A respeito da política de seguridade social e do 

parâmetro para atuação de assistentes sociais na política de assistência social, 

julgue o item a seguir. 

A intervenção profissional, na perspectiva crítica, reconhece a questão social como objeto 
de intervenção profissional, demandando por uma atuação profissional em uma perspectiva 
totalizante, baseada na identificação dos determinantes socioeconômicos e culturais das 
desigualdades sociais. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A assertiva está correta, pois o reconhecimento da questão social como objeto de 
intervenção profissional, demanda uma atuação profissional sob uma perspectiva crítica, 
com uma visão de totalidade, baseada na identificação dos determinantes socioeconômicos 
e culturais das desigualdades sociais. Ou seja, é necessário reconhecer que as 
desigualdades estão intrinsicamente relacionadas a determinantes socioeconômicos e 
culturais da relação e contradição capital/trabalho. 
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Gabarito: certo 

49.  (CESPE/CEBRASPE – 2018) Acerca de aspectos pertinentes à formação 

profissional do assistente social na sociedade brasileira e dos desafios ligados a 

essa formação, julgue o item seguinte.  

O serviço social está associado às novas formas de intervenção sobre a questão social, 
entre as quais sobressai a atuação do Estado, que cada vez mais se responsabiliza pela 
política social, ditando o novo contexto no qual o assistente social é chamado a atuar. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Na verdade, com a avanço do neoliberalismo, o que vemos na atualidade é o Estado cada 

vez mais se desresponsabilizando pelas políticas sociais e transferindo esta 
responsabilidade para a sociedade civil, repercutindo no campo profissional, tanto no 
mercado de trabalho dos assistentes sociais, quanto no público alvo dessas políticas, que 
sofrem o impacto do trabalho assalariado, cada vez mais precarizado. 

Gabarito: errado 

50. (CESPE/CEBRASPE – 2020) Julgue os itens a seguir, relativos a políticas sociais e 

ao serviço social. 

I- No Brasil, ao final da década de 1960, os assistentes sociais já defendiam que a 

formulação das políticas sociais fosse vinculada à intervenção estatal. 

II- Considera-se que a gênese do serviço social vincula-se ao contexto de 

enfrentamento da questão social por meio das políticas sociais, mantendo-se as 

condições propícias para a expansão do capitalismo monopolista. 

III- O retorno ao Estado de direito, em 1979, trouxe o pressuposto positivista à 

profissão, o que subsidiou a garantia da proteção social universal sob a 

responsabilidade do Estado. 

IV- A política social reveste-se de um caráter contraditório: atende aos interesses 

do capital ao mesmo tempo em que atende, também, às necessidades da classe 

trabalhadora. 

Estão certos apenas os itens  

A. I e III. 
B. I e IV. 
C. II e IV. 
D. I, II e III. 
E. II, III e IV. 
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Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

(Falso) I- No Brasil, ao final da década de 1960, os assistentes sociais já defendiam que a 

formulação das políticas sociais fosse vinculada à intervenção estatal. Na verdade, na 

década de 60 o movimento de reconceituação ainda estava em incipiente 
efervescência, ou seja, a profissão mantinha uma postura ainda agarrada ao 
conservadorismo. Somente após o período de redemocratização, na década de 1980, 
e com a perspectiva de intenção de ruptura, é que os assistenciais sociais defendiam 

que a formulação das políticas sociais fosse vinculada à intervenção estatal. 

(Verdadeiro) II- Considera-se que a gênese do serviço social vincula-se ao contexto de 

enfrentamento da questão social por meio das políticas sociais, mantendo-se as condições 

propícias para a expansão do capitalismo monopolista.  

(Falso) III- O retorno ao Estado de direito, em 1979, trouxe o pressuposto positivista à 

profissão, o que subsidiou a garantia da proteção social universal sob a responsabilidade do 

Estado. Na verdade, o retorno ao Estado de Direito ocorreu pós ditadura, em 1985, e 
consolidou-se com a Constituição, em 1988, que garantiu as políticas de seguridade 
social enquanto um direito de proteção. 

(Verdadeiro) IV- A política social reveste-se de um caráter contraditório: atende aos 

interesses do capital ao mesmo tempo em que atende, também, às necessidades da classe 
trabalhadora. Sempre haverá interesses antagônicos na oferta das políticas sociais, 
pois serve tanto aos interesses do capital, para a contenção da classe trabalhadora, 
quanto aos do proletariado, para amenizar as desigualdades provocadas pela 
exploração capital x trabalho.  

GABARITO: LETRA C 

51. (CESPE/CEBRASPE – 2020) Os princípios da seguridade social que incluem a 

distribuição de poderes e responsabilidades aos entes federativos, além da 

autonomia e da soberania destes em suas decisões e atividades, trata-se do 

princípio da  

A. integralidade da assistência à saúde. 
B. participação da comunidade. 
C. primazia da responsabilidade do Estado. 
D. universalidade do acesso. 
E. descentralização e comando único. 

Comentário: 

De acordo com art. 194 da CF de 88, são princípios que regem a Seguridade Social 
(objetivos): 
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I – universalidade da cobertura e do atendimento; 
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V – equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 

previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;   
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. 
 
A questão quer saber qual princípio trata da distribuição de poderes e responsabilidades 
aos entes federativos, assim, temos a resposta no princípio do caráter democrático e 
descentralizado da administração. 
Gabarito: letra E 
 

52. (CESPE/CEBRASPE – 2020) Considerando as disposições da Constituição Federal 

de 1988 (CF),julgue os itens a seguir, acerca da seguridade social. 

I- A seguridade social abrange os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

II- A seguridade social é financiada, entre outras fontes, mediante contribuição 
social das entidades beneficentes de assistência social. 

III- A CF define para os segurados um reajuste bianual do benefício. 

IV- Um dos objetivos do poder público ao organizar a seguridade social é a 
irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 
Estão certos apenas os itens  
 

A. I e II. 
B. I e IV. 
C. II e III. 
D. I, III e IV. 
E. II, III e IV. 

 
Comentário: 

Vamos analisar os itens: 

I- A seguridade social abrange os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

Correto. A seguridade social é composta pelo tripé: saúde, previdência e assistência 
social. 

II- A seguridade social é financiada, entre outras fontes, mediante contribuição social das 
entidades beneficentes de assistência social. 

Errado. As entidades beneficentes são isentas de contribuição  
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III- A CF define para os segurados um reajuste bianual do benefício. 

Errado. É garantido ajuste anual dos benefícios. 

IV- Um dos objetivos do poder público ao organizar a seguridade social é a irredutibilidade 
do valor dos benefícios. 

Correto. Este é um dos princípios dispostos no art. 194 da CF. 

Gabarito: letra B 

 

53.  (CESPE/CEBRASPE – 2018) No que se refere à história da assistência social no 

contexto europeu, julgue o próximo item.  

Instituída em 1601, em razão das circunstâncias econômicas e do aumento populacional na 
Inglaterra, a Lei dos Pobres objetivava eliminar a mendicância das ruas e condicionar todos 
os pobres sadios ao trabalho.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A Lei dos Pobres foi implantada na Inglaterra pela primeira vez em 1601, durante o reinado 
da Rainha Elizabeth I, e foi o resultado da consolidação de leis anteriores que penalizava os 
pobres por mendicância e vagabundagem, obrigando-os ao trabalho. A finalidade original da 
lei era a repressão à mendicância e à vagabundagem, bem como um alívio à pobreza 
existente. Assim, era oferecido um valor monetário aos sadios que tinham condições de 
trabalhar para o Estado e para a igreja, sendo muito comum os açoites e banimentos para 
as "Casas de correção", ou as chamadas "workhouses" que se assemelhavam a prisões. 

GABARITO: CERTO 

 

54.  (CESPE/CEBRASPE – 2018) A respeito da política de seguridade social e do 

parâmetro para atuação de assistentes sociais na política de assistência social, 

julgue o item a seguir. 

Pode-se compreender que todas as situações sociais vividas pelos sujeitos que demandam 
a política de assistência social têm a mesma base estrutural e histórica, ou seja, encontram 
raiz na desigualdade de classes e suas determinações. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Ora, se estamos em uma mesma sociedade de classes e forma de organização estrutural, 
teremos os mesmos determinantes históricos no trato da questão social e suas 
manifestações. 
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Conforme encontra-se disposto em "Parâmetros para atuação de assistentes sociais na 
política de assistência social" (2011), todas as situações sociais vividas pelos sujeitos que 
demandam a política de Assistência Social têm a mesma estrutural e histórica raiz na 
desigualdade de classe e suas determinações, que se expressam pela ausência e 
precariedade de um conjunto de direitos como emprego, saúde, educação, moradia, 
transporte, distribuição de renda, entre outras formas de expressão da questão social.  

Gabarito Certo 

 

55. (CESPE/CEBRASPE – 2018) A respeito da política de seguridade social e do 

parâmetro para atuação de assistentes sociais na política de assistência social, 

julgue o item a seguir. 

A intervenção profissional na política de assistência social, se considerada somente atrelada 
à execução das atividades descritas nos documentos institucionais, incorre no risco de limitar 
suas atividades à “gestão da pobreza”, assim passando a abordar a questão social a partir 
de um viés moralizante. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A questão está correta, pois a intervenção profissional, seja na política de Assistência Social, 
seja em qualquer outra política social, não pode ter como horizonte somente a execução das 
atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à 
“gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a 
questão social a partir de um viés moralizante e não sob uma perspectiva de totalidade. 

Gabarito: certo 

 

56. (CESPE/CEBRASPE – 2018) A respeito das transformações sociais e suas 

implicações para o serviço social, julgue o item que se segue.  

Historicamente, os assistentes sociais sempre se dedicaram à implementação de políticas 
públicas, porém, o processo de descentralização dessas políticas excluiu a necessidade de 
novas funções e competências profissionais, localizando a atuação na linha de frente das 
relações entre população e instituição. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Nos primórdios da profissão, não havia perspectiva de intervenção dos assistentes sociais 
na implementação de políticas públicas, mas apenas atuavam como meros executores 
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dessas políticas. Somente com o processo de descentralização ampliaram-se as demandas 
e consequentemente as ações profissionais.  

Gabarito: errado. 

 

57. (CESPE/CEBRASPE - 2018) A respeito das transformações sociais e suas 

implicações para o serviço social, julgue o item que se segue. 

A gestão social pública surgiu como um novo espaço de atuação do assistente social, 
resultante das mudanças nos espaços e processos de trabalho na esfera pública. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Com as mudanças ocorridas pós Constituição Federal de 1988, principalmente com a 
descentralização político-administrativa e as mudanças nos espaços sócio-ocupacionais, os 
assistentes sociais ultrapassam a condição de meros executores das políticas sociais para 
assumirem posições de planejamento e gestão social pública. 

Gabarito: certo 

 

58. (CESPE/CEBRASPE – 2016) Acerca da política social na contemporaneidade, 

assinale a opção correta. 

a) Uma das tendências da proteção social contemporânea diz respeito à transformação 

do workfare (bem-estar em troca de trabalho) em welfare (bem-estar incondicional).  

b) A política social consiste em provisão ou alocação de decisões tomadas pelo Estado e 

aplicadas verticalmente na sociedade.  

c) Os conceitos de política social e estado de bem-estar equivalem-se no que se refere à 

garantia de direitos de cidadania.  

d) A influência do Relatório de Beveridge sobre seguro social e serviços afins na 

construção da seguridade social destaca-se pelo fortalecimento de seu eixo contributivo 

em detrimento do distributivo. 

e) A compreensão do welfare state como um fenômeno contraditório deve-se ao fato de 

ele atender a necessidades sociais, impondo limites às livres forças do mercado, ao 

mesmo tempo em que preserva a integridade do modo de produção capitalista.  

Comentário: 

A questão pede a alternativa correta. Vamos analisá-las: 
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a) Uma das tendências da proteção social contemporânea diz respeito à transformação do 

workfare (bem-estar em troca de trabalho) em welfare (bem-estar incondicional). Errado. 

O que ocorre é exatamente o contrário: a tendência da proteção social é a 

transformação de welfare em workfare.  

b) A política social consiste em provisão ou alocação de decisões tomadas pelo Estado e 

aplicadas verticalmente na sociedade. Errado. Essa é uma visão funcionalista. 

Segundo Potyara Pereira (2011)7, a política social se apresenta como um conceito 

complexo que não condiz com a ideia pragmática de mera provisão ou alocação 

de decisões tomadas pelo Estado e aplicadas verticalmente na sociedade. Ela é 

produto da relação dialeticamente contraditória entre estrutura e história e, 

portanto, de relações simultaneamente antagônicas e recíprocas – entre capital x 

trabalho, Estado x sociedade e princípios da liberdade e da igualdade que regem 

os direitos de cidadania. 

c) Os conceitos de política social e estado de bem-estar equivalem-se no que se refere à 

garantia de direitos de cidadania. Errado. A ideia do Estado de Bem-Estar reside em 

sua extensão de direitos sociais de cidadania, distinguindo-se de quaisquer 

prestações sociais oferecida pelo Estado. Assim, o estado de bem-estar social é 

algo mais amplo do que política social. 

d) A influência do Relatório de Beveridge sobre seguro social e serviços afins na construção 

da seguridade social destaca-se pelo fortalecimento de seu eixo contributivo em 

detrimento do distributivo. Errado. Pelo contrário: Relatório de Beveridge sobre 

seguro social e serviços afins na construção da seguridade social destaca-se pelo 

fortalecimento de seu eixo distributivo. 

e) A compreensão do welfare state como um fenômeno contraditório deve-se ao fato de ele 

atender a necessidades sociais, impondo limites às livres forças do mercado, ao mesmo 

tempo em que preserva a integridade do modo de produção capitalista. Correto. a 

política social que serve de ferramenta legitimadora e pacificadora: seu 

surgimento, por conseguinte, está relacionado a demandas por maior igualdade e 

reconhecimento de direitos sociais e segurança econômica, concomitantemente 

com demandas do capital de se manter reciclado e preservado (Pereira, 2011). 

Gabarito: letra E 

 

                                            

7 PEREIRA, Potyara. A. P. Política Social: temas e questões. São Paulo: Cortez, 2008. 
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59.  (CESPE/CEBRASPE – 2016) Considerando os fundamentos e argumentos 

teóricos, históricos e políticos presentes nas abordagens das políticas sociais, 

julgue o item que se segue. 

São princípios fundamentais do sistema beveridgiano a fragmentação institucional e das 
políticas sociais e a não padronização dos benefícios sociais. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

No sistema beveridgiano, os direitos têm caráter universal, destinados a todos os cidadãos 
incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais 

a todos em condições de necessidade. Os princípios fundamentais são a unificação 

institucional e uniformização dos benefícios.  

Gabarito: Errado. 

 

60.  (CESPE/CEBRASPE – 2016) Considerando os fundamentos e argumentos 

teóricos, históricos e políticos presentes nas abordagens das políticas sociais, 

julgue o item que se segue. 

Alguns princípios estruturantes do Welfare Pluralism ou Welfare Mix são apontados no Plano 
Beveridge, sendo eles a responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos 
cidadãos, a universalização dos serviços sociais, a prestação pública de serviços sociais 
universais e a implantação de uma rede de segurança de serviços de assistência social. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Vamos, primeiramente, entender os conceitos: 

Welfare state: responsabilidade do Estado na proteção social; 

Welfare Pluralism (Mix): a responsabilidade pela proteção social é repassada para a 
sociedade. 
 
Assim, podemos compreender que os dois conceitos são opostos. Como o Plano Beveridge 
prega a proteção social pelo Estado, nele deve conter princípios estruturantes do Welfare 
state e não do Welfare Pluralism ou Welfare Mix. 

Gabarito: Errado 
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61.  (CESPE/CEBRASPE – 2014) No que concerne às políticas sociais integrantes da 

seguridade social, julgue o item que se segue.  

Na década de 80 do século passado, o projeto de Reforma Sanitária no Brasil propôs uma 
série de alterações no modo de se conceber a saúde pública, mas não definiu um modelo 
assistencial que se pautasse na integralidade e equidade das ações.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início 
da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha 
em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças 
não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor de saúde, em busca da melhoria das 
condições de vida da população. 

Grupos de médicos e outros profissionais preocupados com a saúde pública desenvolveram 
teses e integraram discussões políticas. Este processo teve como marco institucional a 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Entre os políticos que se dedicaram a 
esta luta está o sanitarista Sergio Arouca. 

As propostas da Reforma Sanitária resultaram, finalmente, na universalidade do direito à 
saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

O SUS é um modelo assistencial, pautado na integralidade e equidade das ações, 

conforme dispõe o art. 196 da CF e a Lei Orgânica da Saúde. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Gabarito: Errado 

 

62.  (CESPE/CEBRASPE - 2014) Com referência às diversas possibilidades, áreas e 

demandas profissionais do assistente social, julgue o item seguinte. 

Novas possibilidades e demandas profissionais do assistente social estão relacionadas à 
reestruturação de processos de trabalho e à tendência de deslocamento das ações 
governamentais, o que ocorre devido à descentralização das políticas sociais.  

(   ) certo (   ) errado 
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Comentário: 

A partir da década de 70 há uma reestruturação do Estado que vai afetar as políticas sociais 
propostas pela na Constituição de 1988. Isso gera as seguintes conseqüências:  

 a privatização (com a transferência de responsabilidade quanto à execução das 
políticas sociais para as entidades do terceiro setor);  

 a focalização (em que as políticas sociais são focalizadas para atendimento da 
pobreza absoluta); 

 a descentralização (com a descentralização destrutiva ou desconcentração em que 
o Estado transfere responsabilidades aos entes federativos sem a devida 
transferência de recursos financeiros). Assim, a estratégia é desuniversalizar e 
assistencializar as ações e concretiza-se por meio das diretrizes neoliberais de cortes 
nos gastos sociais. 

O Estado, com o discurso de ajustes estruturais e de diminuição dos gastos públicos, cada 
vez mais transfere para a sociedade civil a responsabilidade pela execução das políticas 
sociais. O eixo central das políticas sociais está pautado nos programas sociais de renda 
mínima, nas entidades do terceiro setor e ao chamado à solidariedade. 

Ou seja, as reformas conduzidas pelo Estado (a precarização e os recortes nas políticas 
sociais e as alterações radicais na forma de enfrentamento da questão social, etc) afetam 
diretamente a profissão, que tem nas políticas sociais sua base funcional-ocupacional. 
Assim, estas reformas afetam a quantidade de demandas dirigidas ao profissional, as 
condições de trabalho do assistente social, a modalidade interventiva, a tendência ao 
aumento do desemprego e subemprego profissional etc. 

Gabarito: Certo 

 

63.  (CESPE/CEBRASPE - 2014) Considerando o neoliberalismo e o contexto atual, 

bem como a relação entre Estado e sociedade, julgue os itens seguintes. 

Em consequência das medidas de ajuste liberal realizadas a partir da década de 80 do 
século passado na América Latina e em conformidade com o paradigma da eficiência e 
efetividade na gestão, as políticas de combate à pobreza foram substituídas, em grande 
medida, pelas políticas de busca da universalização do acesso aos serviços básicos.  

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Apesar de todas as garantias de proteção trazidas pela Constituição Federal de 88, a partir 

da segunda metade da década de 80, por meio dos diversos tipos de políticas e programas 

sociais vigentes na América Latina, foi realizado um trânsito do paradigma da 

universalização do acesso a serviços básicos para a redução ou combate à 

pobreza resultante das políticas de ajuste estrutural.  
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Dos custos sociais do ajuste neoliberal no Brasil e na América Latina, o resultado é a 
aglutinação da imensa desigualdade social e a pobreza estrutural, assim como o 
agravamento de velhos problemas e o surgimento de “novas” exclusões sociais. As políticas 
de ajustes “impostas” ao Brasil e aos países Latino-Americanos, impedem mudanças que 
permitam uma transição real para uma sociedade mais justa e com equidade. Cria-se um 
cenário de retrocesso social no qual se analisa o quadro heterogêneo de poucos avanços e 
muitos retrocessos, e NÃO a busca da universalização do acesso aos serviços como afirma 
a assertiva. 

Gabarito: Errado. 

 

 

64.  (CESPE/CEBRASPE - 2020) Julgue os itens a seguir quanto à dimensão técnico-

operativa do serviço social. 

I A dimensão técnico-operativa se confunde com a questão dos instrumentos e 

técnicas e, diferentemente das outras dimensões (ético-política e teórico-

metodológicas), mobiliza as condições subjetivas do trabalho e as condições 

objetivas dos agentes profissionais.  

II O uso competente e crítico dos instrumentos (observação, abordagem individual 

e coletiva, entrevista, grupos e reuniões, visita domiciliar, entre outros) permite 

que as respostas sejam dadas, mas eles não se confundem nem podem ser 

confundidos, com as respostas profissionais.  

III Os procedimentos são os conjuntos de atividades que os profissionais realizam 

e se confundem com as ações desenvolvidas por esses profissionais, 

necessariamente, com as suas intervenções. 

Assinale a opção correta. 

A. Apenas o item I está certo.  

B. Apenas o item II está certo.  

C. Apenas os itens I e III estão certos.  

D. Apenas os itens II e III estão certos.  

E. Todos os itens estão certos. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

Item I: Errado. A dimensão técnico-operativa não se confunde com a questão dos 

instrumentos e técnicas e, igualmente às outras dimensões (ético-política e teórico-

metodológicas), mobiliza as condições subjetivas do trabalho e as condições objetivas dos 

agentes profissionais.  
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Item II: Correto.  

Item III: Errado. Os procedimentos são os conjuntos de atividades que os profissionais 

realizam e não se confundem com as ações desenvolvidas por esses profissionais. 

GABARITO: LETRA B. 

65. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Cláudio, assistente social, atua junto ao Poder 

Judiciário na vara de família de sua cidade. Rotineiramente realiza estudos sociais 

e elabora laudos, relatórios e pareceres sociais para subsidiar processos de 

disputa de guarda entre pais e mães que se separaram. 

Acerca dos instrumentos técnicos citados nessa situação hipotética, assinale a 

opção correta.  

A. Diferentemente do parecer social, o laudo pode limitar-se a relatar, descrever e(ou) 
detectar problemas de ordem emocional dos indivíduos envolvidos no estudo 
social. 

B. O assistente social muitas vezes utiliza o termo parecer ou conclusão; seja qual 
for o termo utilizado, nem sempre estará embutido um posicionamento 
profissional. 

C. Ao término do estudo social, o assistente social deve evitar posicionar-se frente à 
realidade encontrada, ainda que atue com alteridade, e sempre buscar ter esse 
compromisso com os usuários centrais, que, na disputa de guarda, acabam sendo 
os filhos, crianças ou adolescentes. 

D. Elaborar pareceres implica uma postura ética, em fundamentos teórico-
metodológicos e em coerência. O assistente social deve centrar-se em aspectos 
éticos e preservar os envolvidos, e sua intervenção deve ser técnico-pedagógica, 
desde que realize os juízos de valor que se fizerem necessários. 

E. No corpo do relatório social elaborado para um processo de disputa de guarda, o 
profissional deve contar e expor a problemática, o posicionamento de cada parte 
frente a ela e o histórico de vida de cada um e o de cada parte em relação à 
criança. Deverá interpretar falas, dados e situações, bem como analisá-las para, 
em seguida, emitir seu parecer. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 

A) Diferentemente do parecer social, o laudo pode limitar-se a relatar, descrever e(ou) 
detectar problemas de ordem emocional dos indivíduos envolvidos no estudo social. Errado. 
Magalhães (2001)8 afirma que "o laudo NÃO pode se limitar a relatar, descrever ou 
detectar problemas de ordem emocional. Precisa, também, refletir uma competência 
ético-política e profissional identificável por seus leitores, seja qual for a área de 
conhecimento". 

                                            

8 MAGALHÃES, Selma Marques. Os laudos sociais na comunicação forense – caminhos e descaminhos. Dissertação de 
Mestrado – PUC – São Paulo, 2001. 



42 

 

B) O assistente social muitas vezes utiliza o termo parecer ou conclusão; seja qual for o 
termo utilizado, nem sempre estará embutido um posicionamento profissional. Errado. No 
parecer ou conclusão, sempre haverá um posicionamento profissional, conforme o 
estudo social realizado sobre aquela realidade. 

C) Ao término do estudo social, o assistente social deve evitar posicionar-se frente à 
realidade encontrada, ainda que atue com alteridade, e sempre buscar ter esse 
compromisso com os usuários centrais, que, na disputa de guarda, acabam sendo os filhos, 
crianças ou adolescentes. Errado. Após o estudo social, o assistente social DEVE 
posicionar-se frente à realidade encontrada. 

D) Elaborar pareceres implica uma postura ética, em fundamentos teórico-metodológicos e 
em coerência. O assistente social deve centrar-se em aspectos éticos e preservar os 
envolvidos, e sua intervenção deve ser técnico-pedagógica, desde que realize os juízos de 
valor que se fizerem necessários. Errado. Não deve ser realizado qualquer tipo de 
julgamentos ou juízos de valor na elaboração dos pareceres. A análise deve superar 
o senso comum e ser pautada em aspectos do saber profissional. 

E) No corpo do relatório social elaborado para um processo de disputa de guarda, o 
profissional deve contar e expor a problemática, o posicionamento de cada parte frente a ela 
e o histórico de vida de cada um e o de cada parte em relação à criança. Deverá interpretar 
falas, dados e situações, bem como analisá-las para, em seguida, emitir seu parecer. 
Correta 

Gabarito: letra E 

 

 

66. (CESPE/CEBRASPE - 2019) A respeito de intervenção profissional, seus 

instrumentos e técnicas, julgue o item que se segue. 

No serviço social, em relação às técnicas de trabalho com grupos, na década de 60 do século 
passado, havia, em geral, o equívoco da orientação individual em grupo. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Na década de 60, predominava-se a técnica do Serviço Social de Grupo e Comunidade, sob 
uma perspectiva positivista de autodesenvolvimento e ajustamento do indivíduo às normas 
e valores sociais vigentes. Ou seja, havia, em geral, o equívoco da orientação individual em 
grupo. 

Gabarito: certo 

 

67. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue o item seguinte.  
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A perícia social constitui peça fundamental na elaboração do estudo social, devendo ser 
encaminhada aos requisitantes em forma de laudo e(ou) parecer social. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A banca alterou o gabarito da questão de "CERTO" para "ERRADO", utilizando a seguinte 
justificativa: 

"A perícia social é instrumento avaliativo do Serviço Social, que, entre seus instrumentos 
constitutivos, pode dispor do estudo social". 

A meu ver, o estudo social é que se constitui como peça fundamental para se elaborar a 
perícia social. Sem o estudo social, não tem como analisar a realidade em questão e emitir 
conclusão ou parecer social. 

Existe estudo social sem perícia (para outros fins, por exemplo), mas não tem como existir 
perícia social sem estudo social. Fávero, inclusive, diz que "a perícia social é realizada por 
meio do estudo social e implica na elaboração de um laudo e emissão de um parecer." 

Gabarito: errado. 

 

68. (CESPE/CEBRASPE - 2019) A instrumentalidade do serviço social circunscreve-se 

ao conjunto de instrumentos e técnicas utilizados pelo assistente social no âmbito 

da dimensão técnico-operativa. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A instrumentalidade no serviço social não se restringe à dimensão técnico-operativa, ao 
contrário, se relaciona com as três dimensões do serviço social. Ou seja, a instrumentalidade 
do serviço social vai além de um conjunto de instrumentos e técnicas utilizados pelo 
assistente social, pois considera a intencionalidade ético-política e teórico-metodológica do 
profissional.  

Gabarito: errado. 

 

69. (CESPE/CEBRASPE - 2019) A intencionalidade do profissional do serviço social 

perpassa pela escolha dos instrumentos e técnicas utilizados no cotidiano de 

intervenção profissional. 
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(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A instrumentalidade do serviço social está relacionada ao conjunto de instrumentos e 
técnicas utilizados pelo assistente social, considerando-se a intencionalidade ético-política, 
técnico-operativa e teórico-metodológica do profissional. Ou seja, a escolha dos 
instrumentos e técnicas utilizados pelo assistente social, pressupõe escolhas teóricas, 
metodológicas e políticas, de acordo com o fim proposto. 

Gabarito: certo 

70. (CESPE/CEBRASPE - 2019) O referencial teórico não incide sobre o uso 

instrumental de técnicas e protocolos profissionais. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

O referencial teórico incide diretamente sobre o uso instrumental de técnicas e protocolos 
profissionais, considerando que a instrumentalidade do serviço social está relacionada a 
uma intencionalidade ético-política e teórico-metodológica do profissional. Assim, o 
assistente social deve fazer com que sua intervenção sempre dialogue entre teoria e prática, 
prática e teoria, o que chamamos de práxis profissional. 

Gabarito: errado 

 

71. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 

Faculta-se ao assistente social a utilização de instrumentos herdados da tradição 
profissional. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

O assistente social deve ter autonomia, tanto para escolher os instrumentais, como para 
emitir sua opinião técnica sobre a situação, mesmo que esses instrumentais sejam herdados 
da tradição profissional. 

Assim, o profissional pode se utilizar de instrumentos já secularizados na tradição 
profissional, porém, o direcionamento dado a esses instrumentos é de responsabilidade de 
cada profissional.  

Gabarito: certo 
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72. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 

A elaboração do parecer social prescinde do estudo socioeconômico. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Primeiro vamos entender o significado da palavra prescindir: 

PRESCINDIR significa NÃO PRECISAR DE  

Assim, a assertiva está errada quando afirma que a elaboração do parecer não precisa de 
estudo socioeconômico. O estudo socioeconômico é também afirmado terminologicamente 
como estudo social (MIOTO, 2009). Só é possível emitir um parecer social, após a análise 
da realidade feita através de um estudo social. Portanto, a elaboração do parecer social deve 
ter por base a elaboração do estudo socioeconômico ou estudo social. 

Gabarito: errado 

 

73. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 

O estudo socioeconômico deverá ser encaminhado aos setores solicitantes. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

A elaboração do parecer social deve ter por base a elaboração do estudo socioeconômico. 
O estudo socioeconômico, por sua vez, não deverá ser encaminhado aos setores 
solicitantes, a fim de preservar informações sigilosas do usuário, ficando o prontuário social, 
restrito o acesso aos assistentes sociais do núcleo em questão. 

Gabarito: errado. 

 

74. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 



46 

 

O assistente social deve gozar de autonomia frente ao órgão requisitante, no que diz respeito 
às escolhas dos instrumentais e técnicas que irá utilizar. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

O assistente social possui uma relativa autonomia em relação a sua intervenção profissional. 
Entre os elementos que compõem esta relativa autonomia está a escolha dos instrumentais 
e técnicas que irá utilizar para analisar e intervir na realidade. 

Gabarito: certo 

 

75. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de estudo social, perícia social, relatório social, 

laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 

O laudo social é requisitado como documento de prova, que servirá de subsídio técnico às 
decisões tomadas pelos solicitantes. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Fávero (2016)9, conceitua o laudo social como um registro que documenta as informações 
mais significativas recolhidas por meio de um estudo social, registrando-se o parecer 
conclusivo ao final. A autora aponta que o laudo social é utilizado no meio judiciário como 
elemento de prova com finalidade de dar suporte à decisão judicial e seu conteúdo contribui 
para formação de um juízo por parte do magistrado. Possui os elementos e informações 
mais significativos do estudo social e da análise realizada e o parecer social. 

Gabarito: certo 

 

76.  (CESPE/CEBRASPE - 2019 - com adaptações) Acerca de estudo social, perícia 

social, relatório social, laudo social e parecer social, julgue os itens seguintes. 

O relatório social se traduz em uma apresentação descritiva e interpretativa de determinada 
expressão da questão social, e tem por objetivo a finalidade de informar, subsidiar e 
documentar. 

                                            

9 FÁVERO, Eunice Teresinha. O Estudo Social – fundamentos e particularidades de sua construção na Área Judiciária. In. 

CFESS (org.). O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: Debates atuais no Judiciário, no Penitenciário e 
na Previdência Social. 11ª ed. (revista/atualizada), 2ª R. São Paulo: Cortez Editora, 2016. 



47 

 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Eunice Fávero (2016) nos ensina que o relatório social faz uma apresentação descritiva e 
interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, e destaca que o documento 
tem as seguintes características:  

 Finalidade de informar, esclarecer, subsidiar, parte de registro a ser utilizado para 
elaboração de um laudo ou parecer social.  

 Maior ou menor nível de detalhamento dependendo da finalidade.  

 Apresenta o objeto do estudo, os sujeitos envolvidos, a finalidade a qual se destina, 
procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação.  

Gabarito: certo 

 

77. (CESPE/CEBRASPE - 2018) No que se refere à atuação profissional do assistente 

social, julgue o item a seguir. 

O acolhimento, momento de escuta, conhecimento da situação e troca de informações, é um 
espaço privilegiado de intervenção do assistente social por possibilitar a criação de vínculo, 
o planejamento e a escolha de ações para o acesso aos direitos, exigindo do profissional 
preparo teórico-metodológico e ético-político. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Segundo MIOTO (2010)10, não existe um elemento específico que defina acolhimento para 
o Serviço Social, sendo ele um conjunto em que entrecruzam elementos, como a escuta do 
usuário, o fornecimento de informações e o conhecimento da demanda. O acolhimento faz 
parte do processo interventivo do profissional com o usuário e exige um preparo qualificado 
que envolva a dimensão teórico-metodológica e ético-política. 

Gabarito: certo 
 
 

                                            

10 MIOTO. Regina Célia Tamaso. CHUPEL, Cláudia Priscila. ACOLHIMENTO E SERVIÇO SOCIAL: contribuição para a 

discussão das ações profissionais no campo da saúde. Revista Serviço Social & Saúde. UNICAMP Campinas, v. IX, n. 
10, Dez. 2010. 
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78. (CESPE/CEBRASPE - 2018) No que se refere à atuação profissional do assistente 

social, julgue o item a seguir. 

 
A emissão da opinião técnica do assistente social a respeito de determinado objeto de 
intervenção conjunto com outra categoria profissional deve restringir-se àquilo que tange à 
sua área de conhecimento específico. 

(   ) certo (   ) errado 

Comentário: 

Para regulamentar o trabalho em equipe multiprofissional, foi publicada a Resolução nº 
557/2009 de 15 de setembro de 2009, que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, 
opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais. 

Ao atuar em equipes multiprofissionais, o Assistente Social deverá emitir sua opinião 
técnica somente do que é de sua área de atuação. 

Gabarito: certo 
 
 

79. (CESPE/CEBRASPE - 2020) Considere os seguintes objetivos. 

I proteção à velhice  

II vigilância nutricional e orientação alimentar 

III promoção da integração ao mercado de trabalho 

IV acesso universal e igualitário 

V atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 

De acordo com a legislação da seguridade social vigente, são objetivos da assistência 
social no Brasil apenas  

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e IV. 

D. III e V. 

E. IV e V. 

Comentário: 
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Segundo o art. 2º da LOAS, a assistência social tem por objetivos:  

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;   

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;         

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;        

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária; 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família. 

Gabarito: letra B 

 

80. (CESPE/CESBRASPE - 2019) À luz da Constituição Federal de 1988 e das leis da 

seguridade social, julgue o item a seguir. 

A Lei Orgânica da Assistência Social institui o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), cujo objetivo é retirar da situação de trabalho crianças e adolescentes com idade 
inferior a dezesseis anos. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um conjunto de ações que têm o 
objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos das situações de trabalho, 
exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O programa também assegura a 
transferência direta de renda às famílias, oferece a inclusão das crianças e dos jovens em 
serviços de orientação e acompanhamento, em contrapartida, a frequência escolar é exigida. 

Gabarito: Certo 

 

 

81. (CESPE/CEBRASPE – 2019) À luz da Constituição Federal de 1988 e das leis da 

seguridade social, julgue o item a seguir. 
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O Conselho Nacional de Assistência Social, de composição paritária, tem caráter 
permanente e deliberativo, e suas decisões devem ser divulgadas no Diário Oficial da União. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

De acordo com os artigos 17 e 18 da LOAS, o Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato 
de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.  

São ao total 18 membros, de composição paritária (9 representantes governamentais e 9 
representantes da sociedade civil). 

Entre as competências do CNAS, está a de divulgar, no Diário Oficial da União, todas as 
suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 
e os respectivos pareceres emitidos. 

Gabarito: Correto. 

 

82. (CESPE/CEBRASPE – 2018) De acordo com a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e suas respectivas 

alterações e a Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.  

De acordo com a LOAS, a assistência social organiza-se em apenas dois tipos de proteção 

social: proteção social básica e proteção social especial.  

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 

 

 

 

 

 

 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.  
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Gabarito: Certo 

 

83. (CESPE/CEBRASPE - 2018) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), junto 

com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, visando 

seu enfrentamento. De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

são princípios democráticos que regem a PNAS: 

a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se o acesso ao atendimento de, pelo menos, 70% da população urbana e de 
100% da população rural.  

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

A LOAS em seu Art. 4º, refere que a assistência social rege-se, dentre outros, pelo princípio 
da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; não cita qualquer 
proporção entre a população urbana e rural. 

Gabarito: Errado. 

 

84. (CESPE/CEBRASPE - 2018) À luz da Lei Orgânica de Assistência Social — Lei n.º 

8.742/1993 —, julgue o próximo item.  

Compete aos municípios executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parcerias 
com organizações da sociedade civil. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

A questão está correta, pois, conforme o art. 15 da LOAS, compete aos Municípios executar 
os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da 
sociedade civil. 

São competências dos municípios: 

 destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de 
que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social; 
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 efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

 executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 

 atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

 prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. 

 cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito local;  

 realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu 
âmbito. 

Gabarito: Certo 

 

85. (CESPE/CEBRASPE - 2018) À luz da Lei Orgânica de Assistência Social — Lei n.º 

8.742/1993 —, julgue o próximo item.  

Compete aos estados destinar recursos financeiros para custeio do pagamento do auxílio-
natalidade e do auxílio-funeral, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos estaduais 
de assistência social. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

Muito cuidado para não cair em pegadinhas da Banca sobre este assunto! 

De acordo com os artigos 14 e 15 da LOAS, competem ao Distrito Federal e aos 
Municípios, respectivamente, destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos 
benefícios eventuais mediante critérios estabelecidos pelos respectivos conselhos. Já os 
Estados destinam recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio 
do pagamento dos benefícios eventuais. 

Gabarito: Errado. 

 

86. (CESPE/CEBRASPE - 2018) No que se refere aos resultados provenientes do 

processo de consolidação da assistência social como política de Estado, julgue o 

item subsequente. 

Esse processo de consolidação resulta no estabelecimento de critérios objetivos de partilha 
de recursos apenas entre os municípios e os serviços socioassistenciais. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 
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A questão está incorreta, pois a política de assistência social não estabelece apenas critérios 
de repasse de recursos entre os municípios e os serviços socioassistenciais. Conforme art. 
28 da LOAS, o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos 
nesta lei será feito com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, das demais contribuições previstas no art. 195 da CF, além daqueles a e 
compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

Gabarito: Errado. 

 

87. (CESPE/CEBRASPE - 2018) De acordo com a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e suas respectivas 

alterações e a Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.  

Constitui importante diretriz da PNAS no Brasil a participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

Segundo o art. 5º da LOAS, a organização da assistência social tem como base as seguintes 
diretrizes: 

 descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

 participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

 primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 
em cada esfera de governo. 

Na PNAS, também se encontram essas diretrizes, com o seguinte acréscimo: 

 Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos. 

Gabarito: Certo. 

88. (CESPE/CEBRASPE - 2016) No final de 1993, com a aprovação da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), efetivou-se a assistência social como dever do Estado 

e direito do cidadão. Considerando a política de assistência social e os mínimos 

sociais previstos na LOAS, julgue o item subsequente. 
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Os direitos assistenciais têm características diferenciadas, pois asseguram prestação 
monetária continuada e caracterizam-se por ser um direito pessoal e intransferível, como, 
por exemplo, o benefício de prestação continuada. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

Esta questão foi considerada um tanto polêmica, pois a Banca alterou o Gabarito definitivo. 
Os direitos assistenciais não se limitam apenas aos benefícios de caracterização 
monetária continuada, mas há um conjunto de ações integradas, pecuniárias e não-
pecuniárias, de caráter eventual ou continuado. 

Gabarito preliminar: CERTO 

Gabarito definitivo: ERRADO 

 

89. (CESPE/CEBRASPE - 2016) Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, julgue 

o item a seguir à luz da Lei n.º 8.742/1993. 

O CNAS, instância responsável pela coordenação da PNAS, é presidido alternadamente 
pelo(a) ministro(a) da previdência social e por um representante eleito da sociedade civil, 
sendo de dois anos o mandato do seu presidente, permitida a recondução. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

A questão contém vários erros. Vejamos em destaque: 

 O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é órgão superior de deliberação 
colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos 
membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual período. 

 É composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes indicados ao órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 

 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados 
e 1 (um) dos Municípios; 

 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de 
organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério 
Público Federal. 
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 O CNAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, 
para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período. 

 Os Conselhos estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, 
deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, mediante lei específica. 

CUIDADO! NÃO CONFUNDAM! 

O CNAS É VINCULADO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE À FOME, SENDO ESTE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA 
POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OU SEJA, O CNAS NÃO COORDENA 
A PNAS! QUEM COORDENA É O MDS. O CNAS ESTÁ VINCULADO AO MDS.  

OUTRO DETALHE! DECOREM: 

 

Membros: mandato 2 anos + uma recondução 

Presidente: mandato 1 ano + uma recondução 

Gabarito: Errado 

 

90. (CESPE/CEBRASPE - 2016) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, 

assinale a opção correta.  

 a) Os princípios da assistência social incluem a ampla divulgação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e 
dos critérios para sua concessão.  

 b) O benefício de prestação continuada pode ser transferido a dependentes de até vinte e 
um anos de idade, em caso de morte do beneficiário.  

 c) O Conselho Nacional de Assistência Social deve ser presidido pelo titular do órgão da 
administração pública federal coordenador da política de assistência social, enquanto durar 
sua gestão nesse órgão.  

 d) A proteção social básica refere-se a um conjunto de ações direcionadas à proteção de 
crianças e adolescentes que vivenciaram situações de violação de direitos.  

 e) A pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação continuada não pode ser 
contratada por empresas na condição de aprendiz.  

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas: 
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a) Certo. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:     

S upremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; 

U niversalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; 

 R espeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; 

 I gualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

 D ivulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

SE LIGA NO MNEMÔNICO PARA AJUDAR NA MEMORIZAÇÃO: SURID 

b) Errado. O BPC tem caráter INTRANSFERÍVEL. Não gera direito à pensão por morte. 

c) Errado. CNAS é presidido por um de seus membros e tem mandato de 1 ANO. 

d) Errado. Violação de direitos compreende a proteção social ESPECIAL.  

Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 

assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 

Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

e) Errado. A condição de aprendiz não acarreta a suspensão do BPC, limitado a 2 (dois) 
anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. 

Gabarito: letra A 

91. (CESPE/CEBRASPE - 2016) No final de 1993, com a aprovação da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), efetivou-se a assistência social como dever do Estado 

e direito do cidadão. Considerando a política de assistência social e os mínimos 

sociais previstos na LOAS, julgue o item subsequente. 
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A política de mínimos sociais foi implementada por meio de benefícios continuados no valor 
de um salário mínimo para idosos com sessenta anos de idade ou mais e portadores de 
deficiência com renda familiar de até metade do salário mínimo, per capita. 

(   ) Certo  (   ) Errado 

Comentário: 

A assistência social que provê os mínimos sociais é realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas, não somente através de benefícios continuados. 

Inicialmente o BPC foi implementado para idosos com idade de setenta anos ou mais, depois 
passou a valer 67 anos e a partir de 2004 o limite de idade passou a ser 65 anos.  

Outra informação errada da questão é a renda per capita: deve ser no valor igual ou inferior 
a ¼ do salário mínimo. 

Gabarito: Errado 

92. (CESPE - CEBRASPE - 2019) Acerca de políticas, diretrizes, ações e desafios na 

área da família, da criança e do adolescente, julgue o item subsecutivo. 

Em atendimento a gestante adulta, o assistente social deve informar-lhe que o 
acompanhamento pré-natal será realizado por profissionais da atenção secundária. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

O ECA assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-
natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

A questão está errada, pois, de acordo com o art. 8º do ECA, o atendimento pré-natal será 
realizado por profissionais da atenção primária.  

Desta forma, a gestante terá atendimento regular na atenção primária, que é constituída 
pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pela 
Equipe de Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
Quando precisar de atendimento mais especializado, será encaminhada aos serviços 
médicos especializados (atenção secundária) e, em casos mais extremos, receberá 
procedimentos mais especializados ainda, que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, 
como no caso de cirurgias/partos de alto risco (atenção terciária). 

Gabarito: Errado. 

 

93. (CESPE - CEBRASPE - 2018) Considerando as disposições do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, julgue o item subsequente. 
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A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos 
direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e, por isso, 
é remunerada. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

De acordo com art. 84 do ECA, a função de membro do conselho nacional e dos conselhos 
estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada. 

Dica: não confundir membros do Conselho dos direitos da criança e do adolescente 
com os membros do Conselho Tutelar, que tem remuneração mensal e lhes são 
assegurados os seguintes direitos trabalhistas: cobertura previdenciária; gozo de férias 
anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; licença-
maternidade; licença-paternidade; gratificação natalina.  

Gabarito: Errado. 

 

94. (CESPE - CEBRASPE - 2018) À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação 

de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança 

e resulte em lesão é definida como castigo 

A. violento. 

B. desumano. 

C. vexatório. 

D. aterrorizante. 

E. físico. 

Comentário: 

O ECA prevê que a a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem 
o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família 
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los 
ou protegê-los.    

No caso da ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão é definada 
como CASTIGO FÍSICO. 

Gabarito: letra E. 

 

95. (CESPE/CEBRASPE - 2019) De acordo com o ECA, considera-se uma forma de 

tratamento cruel ou degradante 

A. a lesão. 

B. a humilhação. 
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C. o sofrimento físico. 

D. o castigo. 

E. a punição física. 

Comentário: 

Segundo o ECA, tratamento cruel ou degradante é a conduta ou forma cruel de tratamento 
em relação à criança ou ao adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. 

Já o castigo físico é a ação que resulte em sofrimento físico ou lesão. 

Dica: O tratamento cruel, ao contrário do castigo físico, não há aplicação da força física. 

Gabarito: letra B. 

 

 

96. (CESPE - CEBRASPE - 2017) Segundo o ECA, “A criança e o adolescente têm o 

direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento 

cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 

outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou 

por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-

los.” Nesse sentido, entende-se por 

I castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente e que lhes cause sofrimento físico ou lesão. 

II tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que lhes humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. 

III tratamento cruel ou degradante a alienação parental praticada por um dos genitores, por 
ser uma forma de humilhar a criança ou o adolescente. 

Assinale a opção correta. 

A. Nenhum item está certo. 

B. Apenas o item III está certo. 

C. Apenas os itens I e II estão certos. 

D. Todos os itens estão certos. 

Comentário: 

De acordo com o ECA, considera-se: 

 castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 
física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) 

lesão; 

 tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação 
à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) 

ridicularize. 
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O item III torna-se incorreto ao citar a alienação parental como tratamento cruel ou 
degradante. Na verdade, esta prática é considerada pela legislação (Lei da Alienação 
Parental) como um abuso moral contra a criança e o adolescente, prejudicando a realização 
de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar. 

Gabarito: letra C. 

 

97. (CESPE/CEBRASPE - 2017) À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

— Lei n.º 8.069/1990 — e da CF, julgue o item seguinte. 

Situação hipotética: Lorena, que tem dez anos de idade, relatou à sua professora que está 
sofrendo maus-tratos em casa. Assertiva: Nesse caso, a professora deverá relatar o episódio 
ao diretor da escola; este, por sua vez, terá de, imediatamente, comunicar o caso ao 
conselho tutelar, sendo o injustificável retardamento e(ou) a omissão puníveis na forma 
estabelecida no ECA. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

O ECA estabelece, em seu art. 56, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: maus-tratos envolvendo seus 
alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares e, elevados níveis de repetência. 

O ECA também estabelece punição se o professor ou responsável por estabelecimento de 
ensino fundamental, pré-escola ou creche deixar de comunicar à autoridade competente os 
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente, com pena de multa de três a vinte salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

Na situação hipotética, o caso de maus tratos sofridos por Lorena deverá ser comunicado 
ao Conselho Tutelar, sendo seu descumprimento passível de punição previsto no ECA. 

Gabarito: Correto. 

 

98. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

julgue o item subsequente. 

É permitido que menor de quatorze anos de idade trabalhe, na condição de aprendiz, em 
atividade compatível com o seu desenvolvimento, devendo-lhe ser garantidos o acesso e a 
frequência obrigatória ao ensino regular e horário especial para o exercício das atividades. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

Muito cuidado com este tema! 

A questão faz referência ao ECA, que tem um entendimento diferente ao que dispõe a 
Constituição Federal com relação ao trabalho do adolescente! 
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Art 60, ECA: É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz. 

Art 7º, XXXIII, CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 

Assim, atentem ao que dispõe o enunciado..."com base no Estatuto...". De fato, no art. 60 
do ECA, há possibilidade de trabalho ao menor de 14 anos. 

Gabarito: Certo. 

 

99. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

julgue o item subsequente. 

É permitido que menor de quatorze anos de idade trabalhe, na condição de aprendiz, em 
atividade compatível com o seu desenvolvimento, devendo-lhe ser garantidos o acesso e a 
frequência obrigatória ao ensino regular e horário especial para o exercício das atividades. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

A questão está correta, tendo por base os artigos 60 a 63 do ECA: 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz.    

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem 
prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as 
diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Gabarito: Certo. 

 

100. (CESPE/CEBRASPE - 2019) Acerca de políticas, diretrizes, ações e desafios na 

área da família, da criança e do adolescente, julgue o item subsecutivo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente compreende o conceito de família extensa ou 
ampliada com base nos laços parentais, consanguíneos e nas relações de afinidade e 
afetividade. 

(   ) certo  (   ) errado 

Comentário: 

A questão está conforme o disposto no ECA: 
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Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles 
e seus descendentes. 

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. 

Gabarito: Certo. 

 
______________________________________________________________
____ 
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