AssistenteSocial
11)A construção e desenvolvimento do projeto políticopedagógico do Serviço Social na
contemporaneidade requer:
a) Um profissional com competência crítica, informado, neutro e propositivo, que aposte no
protagonismo dos sujeitos sociais.
b)Um profissional informado, histórico e criativo, que aposte no protagonismo dos sujeitos sociais.
c)Um profissional com perfil voltado para a defesa das classes hegemônicas, que aposte no
protagonismo dos sujeitos sociais.
d)Um profissional pragmático, fatalista, critico, propositivo, que aposte no protagonismo dos
sujeitos sociais.
12)O fundamento da prática social é:
a)A prática social em si.
b)O homem como ser social.
c)A práxis dentro da sociedade.
d)O trabalho social.
13) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reconhece afamília como o espaço privilegiado na
história da humanidadeonde se aprende a ser e a conviver. Acerca da interpretação dosdispositivos
do ECA em relação à família, assinale a opçãocorreta.
a) A criança e o adolescente têm o direito de viver em suafamília natural e apenas excepcionalmente
devem ser criadose educados em família substituta.
b)Como cabe aos pais a responsabilidade pelo sustento dosfilhos, uma situação de carência de
recursos materiais émotivo concreto para que eles percam o poder familiar.
c)Na aplicação das medidas de proteção, o ECA prioriza oafastamento da criança e do adolescente
da convivênciafamiliar, para se evitar a influência que esta possa exercersobre os filhos.
d)Os atos infracionais são interpretados pelo ECA como o fimde um processo educativo mal
sucedido realizado por umafamília incompetente.
14) O trabalho com família deve buscar formas adequadas deintervenção que contribuam de fato para a
inclusão e o exercíciopleno de processos de autonomia e mudança da realidade familiare social.
Com referência a esse assunto, assinale a opçãoincorreta.
a) As ações e os programas sociais obtêm maior otimização dosrecursos quando substituem o
indivíduo pela família como objeto de sua intervenção.
b) Deve-se evitar o atendimento grupal de famílias, mesmo quealgumas delas enfrentem situações
semelhantes.
c) A entrevista de acompanhamento é um instrumento que podeser utilizado para a efetivação do
trabalho social com famílias.
d) Deve-se estimular a discussão sobre temas e ações quepermitam o pleno exercício da cidadania,
tais como, osdireitos sociais e a capacitação e formação para o trabalho.
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15)Na Lei 8.742 Art. 3º, consideram–se entidades e organizações de Assistência Social aquelas que
prestam:
a) Serviços sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei
8.742, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.
b)Relevantes serviços aos beneficiários portadores de deficiência.
c)Assessoramento aos beneficiários, bem como as que atuam na área privada.
d)Assessoramento aos beneficiários, contemplados na Lei 8.742, bem como garantam seus direitos
nos Municípios onde estão inseridos.
16) O sistema de garantia de direitos instituído pelo ECA estáorganizado em um conjunto de ações
governamentais e não-governamentaisda União, dos estados, do DF e dos municípios.
As instituições que compõem esse sistema incluem:
I -Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente comoentidades subordinadas ao Poder
Executivo de cada esfera degoverno e funções consultivas.
II -Os conselhos tutelares, órgãos públicos municipaisindependentes que têm como função
organizar, centralizar eexecutar a assistência a ser oferecida a crianças e adolescentesno âmbito
de sua jurisdição.
III - A justiça da infância e da juventude, composta por varasespecializadas do Poder Judiciário,
encarregadas de aplicar alei para a solução de conflitos relacionados aos direitos dacriança e do
adolescente.
IV - O Ministério Público, instituição permanente responsável peladefesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dosinteresses individuais difusos ou coletivos em relação àinfância e à
adolescência.
A quantidade de itens certos é igual a:
a)1.
b)2.
c)3
d)4.
17) Ao detalhar direitos e responsabilidades gerais doAssistente Social, o Código de Ética de 1993
afirma que oprofissional tem direito a:
a) Ser conivente com contravenções penais na prestação de serviços profissionais.
b) Exercer com autonomia a profissão, não sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis
com as suas atribuições, cargos ou funções.
c) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários.
d) Limitar a participação e o direito do usuário de decidir.
18) Do conjunto de princípios fundamentais do Código deÉtica do Serviço Social, instituído pelo
CFESS em 1993,não consta o seguinte postulado:
a) A liberdade como valor ético central.
b) A defesa intransigente dos direitos humanos.
c) A seletividade no acesso aos programas sociais.
d) A articulação com a luta geral dos trabalhadores.
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19) O Código de Ética do Serviço Social de 1986 significouuma ruptura com princípios e elementos das
versõesanteriores e um avanço, em dado momento histórico, nabusca de uma ética que pudesse
responder aos desafiosda sociedade. No entanto, ele se mostrou insuficienteapresentando, entre
outros, o seguinte limite:
a) Intencionalidade de ultrapassagem do ordenamentosocial instituído e análise de corte
positivista darealidade.
b) Recuperação da herança intelectual marcada peladoutrina social da Igreja.
c) Reforço de uma visão romântica da sociedade capitalista(a sociedade capitalista e suas
desigualdades sociaiscomo naturais).
d) Afirmação de um compromisso ético com a classetrabalhadora, rompendo com o mito da
neutralidadeprofissional.
20) Os estudiosos que se dedicam à análise do trabalho do assistentesocial sustentam que ele:
a) Pode envolver vários processos de trabalho.
b) Pode ser considerado somente como trabalho abstrato.
c) Exclui o contato com o trabalhador coletivo.
d) Caracteriza-se como o de um profissional liberal por sua autonomia.
21) Os desafios apresentados aos profissionais de Serviço Socialno trato das relações de trabalho,
considerando as particularidadesda sua intervenção, estão conectados, em últimainstância:
a) À continuidade das suas atribuições tradicionais no contexto da acumulação flexível.
b) Às novas modalidades de produção e reprodução social da força de trabalho.
c) À inadequação do seu instrumental operativo, quanto às funções das gerências de recursos
humanos.
d) Ao seu estatuto de subordinação no quadro da produção de conhecimentos para a intervenção.
22)Na busca pela reintegração do adolescente em conflito com a lei, na “aplicação das medidas
levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários” (Estatuto da Criança e do Adolescente, art.100).
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, entre essas medidas, a que NÃO comporta prazo
determinado é a:
a)
b)
c)
d)

Internação.
Liberdade assistida.
Prestação de serviços à comunidade.
Semi-liberdade.

23)Ao receber denúncia sobre a violação da integridade física e/ou psicológica de uma criança, o
Conselho Tutelar, após apuração e avaliação da situação, pode retirar a criança de sua família natural
e colocá-la em uma família substituta ou em uma entidade de atendimento governamental ou nãogovernamental.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, caso seja necessária, uma nova transferência da mesma
criança só poderá ser realizada mediante autorização expedida:
a)
b)
c)
d)

Pelo conselho tutelar.
Pelo presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.
Por autoridade judiciária.
Por representante do ministério público.
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24)Em Estratégias em Serviço Social (2001), a particularidade da intervenção em Serviço Social está no
movimento das relações sociais mais gerais do processo de reprodução dessas relações no
Capitalismo.
Considerando-se essa informação, é CORRETO afirmar que, nessa perspectiva, o eixo de intervenção
reside na:
a)
b)
c)
d)

Capacidade do técnico de perceber esse movimento.
Competência profissional.
Estratégia e tática aplicadas na intervenção.
Mediação da correlação de forças.

25)A perícia social é uma das atividades-meio mais utilizadas pela Justiça nas Varas de Família e da
Infância e Juventude.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que a atribuição de realizar perícias técnicas é garantida ao
Assistente Social pela Lei:
a)
b)
c)
d)

no 2.848/40.
no 8.069/90.
no 8.662/93.
no 9.710/90.

26)O art. 198 da Constituição Federal de 1988, complementado pela Lei n.º 8.080/1990, enfatiza o
atendimento integral como um dos aspectos centrais do direito à saúde. Acerca desse assunto,
assinale a opção incorreta:
a) O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, traduz a radicalidade da proposta em relação ao modelo baseado namedicina curativa
e na atenção à doença.
b) O atendimento integral corresponde ao reconhecimento do todo indivisível que cada pessoa
representa, o que traz como conseqüência a não-fragmentação da atenção e oreconhecimento dos
fatores socioeconômicos e culturais como determinantes da saúde.
c) A integralidade não é atributo específico de uma profissão nem de um serviço, mas compreende
distintas práticas profissionais interdisciplinares que se articulam no campo dapromoção da
saúde, por meio de diferentes serviços e instituições.
d) A integralidade impede a inserção diferenciada do assistente social na área da saúde, visto
quemantém este e outros profissionais como elementos do campo paramédico.
27) Enquanto atividade que o homem realiza no enfrentamento com a natureza e com outros homens e,
também, como modo de produzir subjetividade, a prática social é efetivada no sentido:
a) Da busca de alimentos para a sobrevivência; da luta para aprimoramento profissional; da
constantetransformação individual.
b)Da sobrevivência do homem e de sua família; da liberdade de expressão e ação.
c)Da sobrevivência do sujeito; da capacidade de pensamento para criar condições de atender
necessidades e superar problemas, produzindo a própria vida individual e social, de o
sujeito transformar-se a si mesmo e ao próprio mundo.
d)A amplitude das transformações torna o homem sujeito da prática social; superando seus
problemas individuais, paulatinamente gera superações sociais; as transformações sociais levam o
indivíduo a uma prática social de subsistência.
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28) Na Lei Orgânica da Assistência Social, Art.22, entende-se por benefícios eventuais:
a) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda
mensal seja inferior a 1( um) Salário Mínimo.
b) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda
mensal seja inferior a ½ ( meio) Salário Mínimo.
c) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda
mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do Salário Mínimo.
d) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda per
capita seja inferior a 1(um) Salário Mínimo.
29)Assinale a opção incorreta em relação à Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a
organização da assistência social.
a) Compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada
definidos no art. 203 da Constituição Federal.
b) Entre as instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, estão osconselhos
estaduais de assistência social.
c) Mesmo com a implantação dos benefícios previstos no art. 20 da Lei n.º 8.742/1993, referente à
criação do BPC, fica mantida, no âmbito da previdência social, a concessão derenda mensal
vitalícia.
d) As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação
dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos terão canceladoseu registro no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), sem prejuízo de ações cíveis e penais.
30 )Quando é demandado a realizar uma perícia social, o assistente social deve considerar que:
I -Toda situação é uma situação a ser descoberta, mesmo que ela já tenha sido de alguma forma
definida por alguém.
II -Os esquemas de interpretação de situações, construídos por meio da experiência profissional e
pessoal do assistente social, podem levá-lo a definir a priori o que se passa nasituação,
condicionando, de antemão, o resultado da perícia.
III - Ele, à medida que entra em contato com uma situação social a ser descoberta, ou com os sujeitos
nela envolvidos, já intervém e produz modificações na situação.
IV -É importante, na realização da perícia, observar os preceitos da ética profissional da categoria,
para serem evitadas implicações nefastas tanto para os sujeitos envolvidos comopara o próprio
desfecho da situação.
A quantidade de itens certos é igual :
a)
b)
c)
d)

1.
2.
3
4.
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