
 



 
 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas. 
 

1. Caderno de Questões  
 
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas: 
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100 
 

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente 
comunicada ao Fiscal da sala. 

 

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. 
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas: 
V, se a proposição é verdadeira; 
F, se a proposição é falsa. 

 

 
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta. 
 
LEMBRE-SE: 

� A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto. 
 

� A resposta errada vale – 1 (menos um), isto é, você não ganha  o ponto e ainda tem 
descontado o ponto que ganhou em outra questão. 

 

� A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você 
não ganha nem perde nada. 

 
 
2. Folha de Respostas 
 
• A Folha de Respostas é  pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e 

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado 
para esse fim. 

 

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com 
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  
Exemplo:                                          

 

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é 
de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES de 001  a  020  
 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 001 a 013 
 
TEXTO:     
 

O VIÉS DAS PALAVRAS 
 

 
 
 
 

05 – 
 
 
 
 

10 – 
 
 
 
 

15 – 
 
 
 
 

20 – 
 
 
 
 
 

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e 
gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas 
reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa 
furada das novidades em matéria de linguagem. 

Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem 
descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados 
descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha ― e 
aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda. 

Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao 
“Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira 
de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha. 

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, 
esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, 
mas acho que entendi mais ou menos. 

O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa 
palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal 
da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o 
esportivo e o culinário. 

Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da 
lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés 
da literatura atual. 

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao 
dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a 
sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.    

 
CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. Folha de S. Paulo , São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2. 
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Questão 001  
   

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos 
lingüísticos. 
 
Questão 002 
 
O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas. 
 
Questão  003 

   
Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros 
enunciadores do discurso. 
 
Questão  004 

 
O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de 
valor do autor do texto. 
 
Questão 005 
 
O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) 
exemplifica o uso de linguagem figurada no texto. 
 
Questão 006  
 
No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados 
sinônimos  e, ambos,  anacrônicos. 
 
Questão 007  
 
Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e 
exemplificam um caso de precisão de linguagem. 
 
Questão 008 
 
A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a Na realidade. 
 
Questão 009  

 
O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e  “são as primeiras a embarcar na canoa 
furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo. 
 
Questão 010  
 
No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório 
das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda. 
 
 



 
 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Português – 3 

Questão 011 
 

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, 
sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: que as coisas devem ser 
inseridas num contexto. 
 

Questão 012  
   

A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) 
identifica espaços. 
 

Questão 013 
 

A forma  verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação teria respondido. 
 
QUESTÕES de 014 a 019 
 

TEXTO:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISSÉRIE  JK.  Uma  história  que  entrou  para  a  História.  Veja,  São  Paulo:  Abril,  ed. 1937, ano 38,  n. 52, p. 183, 
28 dez. 2005. 
 
Questão 014 

 
O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os 
políticos. 
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Questão 015  
   

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade 
histórica com fantasia. 
 
Questão 016  

   
A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK. 
 
Questão 017  

   
Em “o personagem principal é um  Presidente da República”, os termos “o”  e  “um”  
denotam, respectivamente, precisão e imprecisão. 
 
Questão 018  

   
No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode 
ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor 
apositivo. 
 
Questão 019  

   
Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, a  não ser por um detalhe ”, 
o trecho destacado exprime restrição. 
 
Questão 020  
 
TEXTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WATTERSON,  Bill.  Calvin  &  Haroldo. Disponível em: <http://depositodocalvin. blogspot.com/2005/12/calvin-
haroldo-tirinha-198.html> Acesso em: 8 jan.2006 

 
Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é 
desfeito nas duas falas finais. 
 

* * * 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÕES de 021 a 035 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 

 
Questão 021 
 
Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Questão 022 

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de 
soberania. 
 

Questão 023 

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades 
aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social. 
 

Questão 024 

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que 
seriam exclusivos do Estado. 
 

Questão 025 

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço 
compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública. 
 
Questão 026 

 
O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, 
elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e 
municipais. 
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Questão 027 

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve 
ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de 
aplicação para o qual o adiantamento foi concedido. 
 

Questão 028 

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de 
Renda. 
 
Questão 029 
 
Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido 
para ser levado em conta no julgamento das propostas. 
 
Questão 030 

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, é dispensável a licitação. 
 
Questão 031 

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da 
sociedade é próprio da função distributiva do Estado. 
 

Questão 032 

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado. 
 
Questão 033 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório de 24 meses. 
 
Questão 034 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como 
primados maiores que devem nortear o servidor público. 
 
Questão 035 

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
 
 
 

* * * 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÕES de 036 a 050 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 036 
 
A  facilidade  de se  poder  realizar  a  navegação  off-line no Internet Explorer consiste 
em armazenar  as  páginas desejadas de um determinado site quando o usuário estiver 
on-line, indicando o número de níveis de link que devem ser armazenados. 
 
Questão 037 
 
No  Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a sites 
não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita. 
 
Questão 038 
 
Ao se clicar em um link, na web, que direciona para um documento PDF, deve-se levar 
em consideração o nível de segurança desse site, pois os documentos PDF têm sido 
largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa 
“Adobe Acrobat Reader”. 
 
Questão 039 
 
Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os 
dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se 
destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, 
sinais de pontuação e outros símbolos. 
 
Questão 040 
 
Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito Bits para caracterizar 
os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto 
um novo sistema, o Unicode, utiliza dois bytes e pode representar 512 símbolos 
diferentes. 
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QUESTÕES de 041 a 043 
 

 
 
 

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é 
correto afirmar: 
 
Questão 041 
 
O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas 
às páginas da Web. 
 
Questão 042 
 
Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os 
arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web. 
 
Questão 043 
 
Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos sites que não podem utilizar os 
cookies (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse site. 
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QUESTÕES  044 e 045 
 

 
 

Questão 044 
 

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é 
o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro. 

 
Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o 
trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e 
clicando em OK. 
 

Questão 045 
 

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi 
feito nos Estados Unidos. 
 

Questão 046 
 

O ícone    que aparece na barra de status do Word indica que um texto está sendo 
digitado e, se for dado um duplo click sobre ele, pode-se salvar automaticamente o 
documento. 
 

Questão 047 
 
No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se 
está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, 
que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”. 
 

Questão 048 
 

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão 
Word (Doc). 
 

Questão 049 
 

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, 
respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”. 
 

Questão 050 
 

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o 
ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita 
uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
ASSISTENTE SOCIAL 

 

QUESTÕES de 051 a 100 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 051 
 
O Estado brasileiro se consolidou ao transformar a questão social em questão política, 
processo iniciado na década de 1920.  
 
Questão 052 
 
Para a sociedade brasileira, a aprovação da Lei Orgânica da Saúde representou um 
avanço pelo fato de ser fruto de debate político, vinculado à democracia e pela 
possibilidade de participação dos usuários nos Conselhos de Saúde.  
 
Questão 053 

 
As campanhas sanitaristas foram decisivas para a implantação de uma política de saúde 
no Brasil.  
 
Questão 054 

 
O governo varguista pôde compreender a questão da saúde de uma forma mais ampla, e 
os governantes assumiram a responsabilidade com as questões sanitárias. 
 
Questão 055 
 
O debate dos centros especializados sobre as questões de saúde em geral influenciou o 
movimento sanitário no Brasil, entre os anos de 1970 a 1980.  
 
Questão 056 
 

No Brasil, a discussão sobre saúde tem a VIII Conferência Nacional de Saúde-DF/1986 
como um marco histórico.  
 
Questão 057 

 

A formação de recursos humanos, na área de saúde, está incluída no campo de atuação 
do SUS. 
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Questão 058 
 
A assistência às pessoas por intermédio de ações de saúde e a divulgação dos fatores 
condicionantes da saúde são competências do Assistente Social no sistema de Saúde 
Pública.  
 
Questão 059 
 
A participação dos usuários nos Conselhos de Saúde deverá ser estimulada por 
entidades da sociedade civil e será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos. 
 
Questão 060 
 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAP’s) são dispositivos que devem estar articulados 
na rede de serviços de saúde e têm papel estratégico na organização do conjunto de 
cuidados relacionados com a saúde mental. 
 
Questão 061 
 
O Assistente Social ainda não tem seu papel assegurado na equipe técnica que organiza, 
desenvolve e mantém o ambiente terapêutico nos CAP’s. 
 
Questão 062 
 
Para Bravo, a questão Saúde pode estar diretamente relacionada com as condições de 
vida e trabalho da sociedade e, por isso, articula as determinações da estrutura social.  
 
Questão 063 
 
No Brasil, o Estado, historicamente, não tem efetivado uma política de investimento 
compatível com a expansão da cobertura dos serviços de saúde, o que veio desarticular o 
padrão segmentado na prestação dos serviços.  
 
Questão 064 
 
Para Gramsci, o Estado não recorre à sociedade civil para obter consenso em torno de 
seus atos. 
 
Questão 065 
 
A sociedade civil compreende o conjunto de relações sociais que engloba a vida cotidiana 
e em sociedade, as instituições e as ideologias nas quais as relações se efetivam.  
 
Questão 066 
 
Com base na Resolução CFESS 273/93 (Código de Ética do Assistente Social), 
democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional constitui direito do Assistente Social nas suas relações com os usuários dessa 
mesma instituição.  
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Questão 067 
 
No âmbito da atuação do Assistente Social nas equipes multidisciplinares dos programas 
de Saúde e considerando-se os parâmetros éticos da profissão, as informações sigilosas 
podem ser prestadas, desde que dentro dos limites estritamente necessários.  
 
Questão 068 
 
É dever do Assistente Social, ao empregar as verbas sob sua responsabilidade, adotar 
critérios transparentes e condizentes com as necessidades coletivas.  
 
Questão 069 
 
É princípio ético fundamental, previsto no Código de Ética do Assistente Social, o 
empenho profissional na otimização dos resultados e na eficiência institucional, 
incentivando a produtividade dos recursos humanos.  
 
Questão 070 
 
Segundo a Lei 8.662/93, uma das atribuições privativas do Assistente Social é manter o 
cadastro das instituições e das obras sociais públicas e privadas ou dos fins filantrópicos. 
 
Questão 071 
 
Compete ao Assistente Social, conforme a legislação específica que regulamenta a 
profissão, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada com 
as políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade. 
 
Questão 072 
 
O planejamento participativo pode ser conceituado como processo político, no qual o 
maior número de membros de diferentes categorias de uma comunidade interfere no 
processo decisório acerca dos interesses coletivos.  
 
Questão 073 
 
A utilização do planejamento estratégico no trabalho do Assistente Social, em uma 
organização, deve privilegiar a visão contextualizada da interação entre os atores 
envolvidos no processo decisório. 
 
Questão 074 
 
Metodologicamente, o planejamento participativo inclui, dentre as suas fases, a diagnose 
e a prognose.  
 
Questão 075 
 
O processo de capacitação técnica, social e política, proporcionado pelo planejamento 
participativo, reforça o sistema de liderança tradicional, fortalecendo, assim, a 
burocratização das ações técnicas.  
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Questão 076 
 
A adoção do modelo participativo de planejamento, no Brasil, foi influenciado pelo 
processo de redemocratização social e pela crítica aos métodos verticalizados e 
tecnocratas.  
 
Questão 077 
 
A pesquisa-ação e a pesquisa-participante são metodologias qualitativas úteis à 
apreensão da realidade na qual se insere o trabalho do Profissional de Serviço Social.  
 
Questão 078 
 
A verticalização das decisões e a ampliação das funções de controle de uma organização 
são características do planejamento estratégico.  
 
Questão 079 
 
Ao adotar técnicas de gerenciamento na perspectiva do planejamento estratégico, o 
Assistente Social concentra sua atuação nos custos operacionais e no cronograma de 
atividades decorrentes do processo decisório da organização na qual atua.  
 
Questão 080 
 
Enquanto instrumento de gestão, o planejamento estratégico facilita a identificação da 
missão, dos objetivos e das prioridades de ação de uma organização.  
 
Questão 081 
 
Ao exercer suas funções com autonomia técnica e ética, assegurada no Código de Ética e 
na regulamentação legal da profissão, o Assistente Social desempenha suas atividades no 
contexto de um processo coletivo de trabalho. 
 
Questão 082 
 
Na elaboração, gestão e avaliação dos Programas Sociais na área de saúde, o Assistente 
Social recorre a procedimentos técnicos baseados nos princípios da organização e nos 
métodos de Controle de Qualidade Total. 
 
Questão 083 
 
O debate teórico sobre o objeto de intervenção do Serviço Social percorreu, ao longo da 
história da profissão, fases de ruptura e descontinuidade, conforme as diferentes 
perspectivas de análise nas diversas conjunturas. 
 
Questão 084 
 
Considera-se um dos marcos históricos do Serviço Social, no Brasil, a primeira lei de 
regulamentação da profissão, promulgada em 1967. 
 



 
 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Assistente Social – 14 

Questão 085 
 

Nos meados dos anos 50 e 60, com o auge da política desenvolvimentista brasileira, o 
Serviço Social centrou sua ação junto à organização de comunidades e aos clubes de 
mães, vinculados à LBA (Legião Brasileira de Assistência).   
 
Questão 086 
 

A partir de meados da década de 70 do século passado, o Serviço Social lançou as bases 
para o processo de construção do projeto ético-político-profissional, centrado na defesa 
dos direitos sociais.  
 
Questão 087 
 

Nos anos 90 do século passado, a nova configuração assumida pelos movimentos sociais, 
formados por segmentos específicos contra as discriminações, impôs ao Serviço Social 
uma revisão da sua concepção sobre a luta de classes, tal como era analisada na década 
de 60 do mesmo século. 
 
Questão 088 
 

O Movimento de Reconceituação trouxe para o Serviço Social brasileiro os avanços 
teóricos obtidos através das pesquisas sociais, realizadas nos Estados Unidos e na 
Europa, na década de 50 do século passado, notadamente no campo da Psicologia e da 
Sociologia.  
 
Questão 089 
 

A dimensão investigativa da atuação do Assistente Social requer a adoção de 
metodologias tanto de natureza quantitativa quanto qualitativa. 
 
Questão 090 
 

Com as transformações ocorridas no mundo do trabalho, decorrentes das mudanças no 
padrão de acúmulo capitalista, os assistentes sociais tiveram uma ampliação de oferta de 
empregos no mercado de trabalho do setor privado, em decorrência da Reforma do 
Estado brasileiro.  
 
Questão 091 
 

Pode-se afirmar que Serviço Social é uma especialização do trabalho coletivo e o trabalho 
do profissional que nele atua depende de outros profissionais para ser coletivo.  
 
Questão 092 
 
O Serviço Social tem seu surgimento ligado à Igreja e, embora situado na sociedade 
capitalista industrial, não participa da reprodução das relações de classe.  
 
Questão 093 
 

O exercício profissional do Assistente Social é condicionado pela dinâmica das relações 
sociais vigentes, o que significa considerar que a atuação desse profissional é polarizada 
por interesses de classe e tende a ser cooptada.  
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Questão 094 
 
Sobre a profissão dos que atuam em Serviço Social, é preciso destacar, como um 
fundamento da sua existência histórica, a vontade dos sujeitos que a constroem e a 
vivenciam.  
 
Questão 095 
 
Para o Serviço Social contemporâneo, o acompanhamento de processos sociais e a 
pesquisa da realidade social são componentes indissociáveis do exercício profissional. 
 
Questão 096 
 
Uma importante estratégia profissional, no caso do Assistente Social, é a construção de 
alianças com os usuários desse serviço visando ao fortalecimento de direitos sociais.  
 
Questão 097 
 
Os atuais desafios ao trabalho profissional dos assistentes sociais impõem o 
redimensionamento do debate teórico-profissional, buscando adaptação às exigências 
institucionais.  
 
Questão 098 
 
As transformações societárias repercutem no Serviço Social, exigindo novas 
competências e, conseqüentemente, um projeto de formação profissional não generalista, 
na medida em que a profissão é uma especialização.  
 
Questão 099 
 
Segundo Iamamoto, a mercantilização do atendimento às necessidades sociais expressa 
a despolitização da abordagem da questão social.  
 
Questão 100 
 
O uso de recursos de comunicação, como murais e jornais, é recomendado  tecnicamente 
como um procedimento a ser utilizado pelo Assistente Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


