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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A respeito do processo embrionário de institucionalização do
serviço social no Brasil, a partir da década de 30 do século XX,
assinale a opção correta.

A O desenvolvimento do serviço social por meio da ampliação da
assistência social aconteceu alheio ao Estado, ficando a cargo
exclusivo da Igreja Católica.

B Na criação das primeiras escolas de serviço social, prezava-se
pelo caráter caritativo do profissional, o que impediu a
transformação dos assistentes sociais em força de trabalho a ser
comprada no mercado.

C Os juizados de família foram pioneiros na solicitação de
qualificação profissional a assistentes sociais.

D A atuação prática desenvolvida pelos primeiros assistentes
sociais era destinada especialmente aos desempregados, que
deveriam ser incluídos em cursos de profissionalização. 

E O serviço social de casos individuais foi o método central
aplicado para realizar o conjunto de trabalho necessário para
o reajustamento dos indivíduos às condições normais de vida.

QUESTÃO 32

Com relação à institucionalização do serviço social no Estado Novo
(1937 – 1945), assinale a opção correta.

A A partir da instituição do Serviço Nacional de Aprendizagem
Nacional (SENAI), as práticas de intervenção do assistente
social foram atualizadas por ações junto às famílias da
juventude operária. 

B A adesão ideológica do serviço social à racionalidade
capitalista levou à fusão da composição cristã-humanista do
assistente social, com o caráter mais social que assume o
capital.

C As primeiras ações profissionais nas favelas do Rio de Janeiro
ocorreram em virtude do aumento da delinquência urbana e seu
consequente reflexo na imagem do governo brasileiro.

D As primeiras intervenções do serviço social nas favelas do Rio
de Janeiro indicavam que o motivo da favelização era o
desemprego. 

E A criação da Legião Brasileira de Assistência propiciou uma
transformação qualitativa no serviço social ao romper com os
tradicionais fundamentos do serviço social de casos
individuais.

QUESTÃO 33

Acerca do movimento de reconceituação do serviço social na
América Latina e no Brasil, assinale a opção correta.

A O Brasil foi pioneiro no processo de reconceituação do serviço
social na América Latina e inovou ao ter proposto a melhoria
do sistema capitalista por meio de recursos de modernização
tecnológica. 

B O debate brasileiro no âmbito da tradição marxista representa
um processo de superação do movimento de reconceituação
latino-americano. 

C A aproximação das pautas desse movimento com as ideias
expressas nas obras originais de Karl Marx levou ao
rompimento definitivo do serviço social com o
conservadorismo.

D O início da aproximação do Serviço Social com o marxismo
promoveu a delimitação de espaços para a atuação profissional
e espaços para a militância política.

E Na América Latina, ao contrário do Brasil, o movimento foi
caracterizado pela homogeneidade teórica para a compreensão
das relações sociais que fundamentam a prática profissional.

QUESTÃO 34

O neotomismo e o positivismo legitimaram concepções acerca do

homem e da sociedade que fortaleceram, no serviço social

conservador, a perspectiva a respeito da

A natureza contraditória da prática profissional e sua participação

no processo de reprodução social dos interesses de classes.

B condição de exploração e das relações sociais que sustentam o

trabalho alienado.

C profunda desigualdade da sociedade capitalista.

D ética pautada em valores democráticos, cujo foco está nos

direitos e formação política do profissional.

E característica humanitária do Estado e do empresariado.

QUESTÃO 35

De acordo com o método dialético-marxista, as políticas sociais

A são um mecanismo institucional típico da racionalidade legal

contemporânea.

B impõem limites ao capital, resultando em ganhos para os

trabalhadores dentro da arena contraditória das lutas sociais.

C resultam de iniciativa exclusiva do Estado, para responder a

demandas da sociedade e garantir hegemonia.

D decorrem exclusivamente da luta da classe trabalhadora.

E promovem a coesão social e evitam o estado de anomia.

QUESTÃO 36

Com relação à atuação profissional do assistente social na

atualidade, assinale a opção correta.

A A reafirmação do marxismo como base teórica fundamental do

serviço social crítico exige dos profissionais respostas

homogêneas em face das transformações sociais.

B O assistente social goza de total autonomia na condução do

exercício profissional, sendo tal autonomia garantida por

legislação específica e independente das condições e relações

de trabalho. 

C Em virtude da compreensão crítica sobre a dinâmica social na

ordem do capital, o assistente social, mesmo sendo um

trabalhador assalariado, está imune à alienação do trabalho.

D A realização de pesquisas deve ser restrita à academia, para

garantir a isenção do profissional no desenho da intervenção.

E Paralelamente a uma ação socioeducativa, tensionada pelas

contradições entre os interesses em confronto na sociedade, é

um desafio do serviço social criar condições de sobrevivência

material para as classes desfavorecidas.
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QUESTÃO 37

Assinale a opção correta com relação ao trabalho do assistente
social nos diferentes espaços sócio-ocupacionais na atualidade.

A O trabalho do assistente social nas empresas capitalistas rompe
com a perspectiva do serviço social tradicional, preocupado em
atuar nas situações que interferem na produtividade.

B O trabalho dos assistentes sociais nas organizações da classe
trabalhadora tende a desenvolver-se sob duas perspectivas
teóricas: a de superação da sociedade capitalista e a de
manutenção da ordem do capital.

C De acordo com os princípios da politização da questão social,
a ajuda e a solidariedade devem fundamentar o trabalho dos
assistentes sociais nas organizações privadas sem fins
lucrativos.

D Os assistentes sociais que atuam nas fundações empresariais
rompem com a ideologia do desenvolvimento de comunidade
e consideram a dimensão pública dos problemas como única
forma de alcance da cidadania plena. 

E Os assistentes sociais têm priorizado o desenvolvimento de
atividades técnico-administrativas nas instâncias públicas de
controle democrático para cumprir o projeto ético-político
profissional.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta acerca do projeto ético-político
profissional do serviço social brasileiro.

A As políticas neoliberais da década de 90 do século XX
impediram a consolidação do projeto ético-político
profissional nesse período ao delimitarem limites para sua
realização.

B A democracia é pressuposto para a existência do projeto
ético-político, pois permite ao profissional projetar ações que
demarquem os compromissos coletivos assumidos pelos
profissionais. 

C As pequenas ações cotidianas e individuais realizadas pelos
assistentes sociais são insuficientes para a consolidação
política da ação profissional coletiva e, consequentemente, do
projeto ético-político profissional. 

D O projeto ético-político do serviço social é equivalente ao
projeto societário de transformação social, uma vez que
determina a direção política da prática profissional. 

E A materialidade do projeto profissional existe quando o
indivíduo assume a sua construção enquanto profissional,
mesmo que não se sinta responsável por isso enquanto cidadão.

QUESTÃO 39

Com base na perspectiva crítico-dialética, assinale a opção correta
com relação aos fundamentos éticos do serviço social. 

A A moral da sociedade capitalista oferece aos indivíduos totais
condições de exercício da liberdade de escolha quanto à
adesão ou não ao ethos dominante. 

B O moralismo constitui uma adesão acrítica ao ethos dominante,
tendo sido incorporado socialmente como estratégia de
enfrentamento da questão social.

C A legitimação da ética profissional é garantida pelo código de
ética profissional, instrumento jurídico formal cuja formulação
dispensa participação coletiva.

D A ética, tida como o conjunto das práticas inconscientes do ser
social, impede a escolha entre alternativas de valor.

E No contexto da alienação, a ética dominante permite a
apropriação da riqueza humana pela totalidade dos indivíduos. 

QUESTÃO 40

De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, ao
assistente social 

A é facultado realizar denúncia aos órgãos competentes dos casos
de violação dos direitos humanos, no que diz respeito à
ausência de condições mínimas de sobrevivência.

B compete, no trabalho multidisciplinar, compartilhar todas as
informações adquiridas em decorrência do exercício
profissional. 

C é vedado integrar comissão interdisciplinar de ética em seu
local de trabalho, quando se tratar de avaliação da conduta
profissional de outra categoria.

D cabe garantir a discussão com os usuários sobre as
possibilidades das situações, devendo o assistente social
respeitar as decisões daqueles, ainda que sejam contrárias a
seus valores ou a suas crenças. 

E é permitido intervir na prestação de serviços que estejam sendo
efetuados por outro profissional sempre que ele oferecer
respostas mais efetivas às demandas dos usuários.

QUESTÃO 41

O assistente social tem como atribuição privativa 

A executar pesquisas de análise da realidade social para subsidiar
ações profissionais.

B dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades
privadas.

C prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população,
bem como encaminhar providências.

D realizar estudos socioeconômicos com os usuários, para fins de
benefícios e serviços sociais. 

E avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública.

QUESTÃO 42

Maria, assistente social, transgênero, cumpre jornada de
trabalho de trinta horas semanais no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e supervisiona três estagiárias de serviço
social. Um juiz da vara de família da região solicitou que Maria
comparecesse à audiência para depor na condição de testemunha de
um caso que havia sido atendido por ela em conjunto com uma
psicóloga do CRAS onde Maria trabalha. O acompanhamento do
caso havia sido iniciado por outra assistente social, que já não
trabalha mais na instituição e não repassara informações sigilosas
sobre o caso à Maria, que a substitui.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta.

A Devido ao atendimento em parceria com a psicóloga, a opinião
técnica deve ser elaborada de forma conjunta entre as duas
profissionais. 

B Em seu trabalho cotidiano, é permitido que Maria assine
documentos com o seu nome civil ou com o seu nome social,
juntamente com o número do seu registro profissional.

C Ao depor como testemunha, Maria deve limitar-se a prestar
esclarecimentos de natureza técnica, sendo-lhe vedado prestar
informações sobre fatos presenciados.

D O desconhecimento de informações sigilosas por Maria é fato
previsto pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS),
uma vez que, por norma, apenas o material técnico não sigiloso
deve ser repassado a assistente social substituto.

E Desde que assegurados os requisitos básicos para a execução
do estágio, Maria poderia supervisionar mais uma estagiária.
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QUESTÃO 43

Considerando-se os conceitos, usos e as finalidades do parecer
social, é correto afirmar que esse instrumento técnico-operativo 

A expõe necessidades dos usuários e sugestões de apontamentos
para o atendimento das demandas desses indivíduos,
garantindo-lhes proteção e viabilização da acessibilidade aos
direitos.

B propõe uma discussão sem que ocorra qualquer finalização,
seja de caráter conclusivo ou indicativo, a partir de referenciais
teóricos, éticos e técnicos. 

C apresenta exposição extensa dos objetivos do trabalho e é
analisado a partir de abordagem subjetiva da questão ou
situação social.

D contém a mesma estrutura do laudo social, atividade restrita ao
campo sociojurídico.

E apresenta dados a fim de expor determinada situação, a partir
de um instrumental definido para os casos estudados, sem que
haja a emissão de opinião profissional.

QUESTÃO 44

A respeito da dimensão técnico-operativa do serviço social, assinale
a opção correta. 

A A ação do assistente social, fundamentada na garantia dos
direitos e na materialização dos valores humanísticos expressos
no projeto eticopolítico, é definida pela dimensão
técnico-operativa. 

B As determinações históricas da prática política, que se revelam
nas dimensões produtiva, investigativa e sociopolítica das
instituições, são consideradas na dimensão técnico-operativa. 

C Essa dimensão evidencia as diretrizes que orientam a prática
profissional e que são voltadas para a defesa da liberdade, da
justiça social e da igualdade, dos princípios democráticos e dos
direitos.

D A dimensão técnico-operativa do serviço social, devido à sua
especificidade, está reduzida aos instrumentos e técnicas.

E As estratégias e táticas definidas para orientar a ação
profissional, os instrumentos, as técnicas e habilidades
profissionais, bem como a orientação metodológica e
eticopolítica dos agentes profissionais estão entre os elementos
da dimensão técnico-operativa. 

QUESTÃO 45

Com relação ao processo de elaboração e execução de um projeto
de pesquisa, assinale a opção correta. 

A A relevância de uma pesquisa é determinada pelas
contribuições que ela pode oferecer ao pesquisador para a
compreensão teórica, a abordagem metodológica ou para a
intervenção prática.

B Quanto à metodologia, na escolha das fontes de informação, se
o pesquisador optar por dados institucionais já existentes, ele
estará utilizando fontes primárias.

C Uma das técnicas de pesquisa mais utilizadas para a coleta dos
dados é o estabelecimento das categorias quantitativas ou
qualitativas.

D A análise é um processo de descrição dos dados obtidos, isento
de interpretação ou reflexão a respeito das informações
adquiridas ao longo da pesquisa.

E As pesquisas sociais voltadas à investigação de uma
determinada realidade para atuação prática restringem-se a
duas fases: execução e apresentação dos resultados obtidos.

QUESTÃO 46

Na supervisão direta do estágio em serviço social,

A inexistem instrumentos que possam ser utilizados no processo
de supervisão de estágio, o que prejudica a realização dessa
atividade pelos assistentes sociais.

B o estágio em prática docente, característica da supervisão
acadêmica, é supervisionado pela supervisora de campo.

C a delimitação de parâmetros para definir o número de alunos
a ser supervisionado por um profissional é inviável, em razão
da autonomia do assistente social. 

D a supervisão é de competência do assistente social, podendo
também ser realizada por profissional de outra área da equipe
multiprofissional.

E o processo de supervisão deve articular duas dimensões: a
supervisão acadêmica e a supervisão de campo. 

QUESTÃO 47

No que tange à atuação do assistente social em equipe
multiprofissional e interdisciplinar, assinale a opção correta.

A A atuação em equipe multidisciplinar exige novas
competências técnicas do assistente social, o que
eventualmente dispensa a observância de seus princípios
eticopolíticos.

B Em uma equipe de trabalho interdisciplinar, as relações
profissionais e de poder tendem à verticalidade, e estabelece-se
uma troca mínima de conhecimento entre as diferentes
categorias profissionais.

C A atuação do assistente social na ação interdisciplinar
possibilita-lhe ultrapassar os limites de sua especialidade
profissional no atendimento da complexidade das suas
demandas.

D Em uma equipe interdisciplinar, o trabalho coletivo altera
consideravelmente competências e atribuições de cada
profissional.

E As ações conjuntas desenvolvidas por uma equipe
multidisciplinar geram fragmentação das especialidades dos
profissionais que compõem a equipe.

QUESTÃO 48

Considerando as características, os usos e significados da entrevista
e da visita domiciliar, instrumentos técnico-operativos do trabalho
do assistente social, assinale a opção correta.

A A origem da visita domiciliar como instrumento de assistência
social vincula-se à concepção cidadã da população como
sujeito de direitos.

B A especificidade da visita domiciliar, que permite ao assistente
social adentrar a vida privada dos usuários e familiares, é um
instrumental técnico que possui um fim em si mesmo.

C Na entrevista não estruturada, o assistente social formula as
perguntas conforme a ordem estabelecida em um roteiro
previamente elaborado. 

D A entrevista semiestruturada parte de questões norteadoras,
possibilitando o surgimento de informações imprevistas pelo
entrevistador e enriquecendo o processo de comunicação. 

E A entrevista semiestruturada é contraindicada para a primeira
abordagem com o usuário por ser informal e pautar-se em
conversa sem intencionalidade, que necessitará de posterior
aprofundamento. 
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QUESTÃO 49

Acerca do serviço social, da questão social e do trabalho do
assistente social, assinale a opção correta.

A A questão social se expressa, fundamentalmente, no mundo do
trabalho, lócus de sua produção, o que limita a atuação do
assistente social.

B As múltiplas expressões da questão social são o objeto de
trabalho cotidiano do assistente social.

C Os assistentes sociais trabalham junto a indivíduos e questões
sociais desvinculadas da reprodução do sistema capitalista de
produção.

D A questão social advém das contradições que demarcam a
sociedade, sendo assim um desafio imutável para a atuação
profissional do assistente social.

E A relação entre o serviço social e a questão social assumiu
centralidade no processo de formação profissional do
assistente social a partir do ano 2000.

QUESTÃO 50

Em um projeto de intervenção, o assistente social deve considerar
as novas configurações da família, uma vez que os processos
familiares são uma construção singular. De acordo com os
pressupostos do serviço social a respeito da família, assinale a
opção correta. 
 
A A família monoparental é aquela formada por apenas um dos

pais e sua prole; na maioria dos casos brasileiros, essas
famílias são chefiadas por um homem.

B Família substituta é aquela oriunda da adoção temporária ou
permanente e que, apesar da permissão da lei, não cria relações
semelhantes àquelas de uma família legítima, uma vez que se
constitui por pessoas naturalmente estranhas umas às outras.

C Família extensa, ou ampliada, é aquela que se estende para
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, e é
formada por parentes próximos com os quais a criança ou o
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e
afetividade.

D A família anaparental é caracterizada pela convivência entre
parentes dentro de um mesmo lar, unidos por algum grau de
parentesco, com a presença de pais.

E A família homoafetiva é constituída por pessoas do mesmo
sexo, desde que formalizada a união estável.

QUESTÃO 51

No que se refere à elaboração do projeto de intervenção
profissional do assistente social, assinale a opção correta.

A A autonomia técnico-profissional do assistente social
restringe-se ao direito de exercer com liberdade a atividade
profissional em sua dimensão técnico-operativa.

B Ao propor o projeto de trabalho, o assistente social deve
compreender a instituição na qual atua, conhecer o perfil dos
usuários, as demandas que lhe são apresentadas e saber como
isso pode ser compreendido dentro dos movimentos mais
amplos da sociedade capitalista.

C Como trabalhador especializado, o assistente social deve
apresentar propostas profissionais voltadas à demanda
institucional, que já indicam a direção eticopolítica e a opção
teórico-metodológica a ser seguida.

D Os assistentes sociais devem reproduzir o projeto institucional,
considerando-o como seu projeto de intervenção profissional.

E Devido aos condicionantes da condição de trabalhador
assalariado, não há possibilidade de o assistente social elaborar
projetos de intervenção comprometidos com interesses sociais.

QUESTÃO 52

A respeito do processo de planejamento, assinale a opção correta.

A O planejamento estratégico vem sendo entendido como uma
forma já superada de planificação. 

B O planejamento tradicional abrange alguns procedimentos, tais
como: identificação das tendências do cenário em que se
desenvolverá a ação e identificação de possíveis aliados. 

C A superação do planejamento tradicional dá-se pelo
planejamento normativo, o que incorpora a concepção de
mediação e de democracia.

D O programa, que é a menor unidade do processo de
planejamento, contém instrumento técnico-administrativo de
execução de empreendimentos específicos.

E A distinção básica entre plano, programa e projeto está no
nível de agregação de decisões e no detalhamento das
operações de execução.

QUESTÃO 53

Em relação à dimensão técnico-operativa do serviço social, assinale
a opção correta.

A Na dimensão técnico-operativa, há primazia da teoria sobre a
prática, considerando-se a importância da teoria para construir
um quadro explicativo do objeto, em contraponto ao conjunto
de técnicas e instrumentos de valor operacional. 

B Devido à especificidade do seu processo de trabalho, o
instrumental utilizado pelo assistente social pode ser aplicado
e analisado isoladamente, por ser condicionado a
normatizações institucionais. 

C Os instrumentos e as técnicas utilizadas pelo serviço social são,
predominantemente, quantitativos, para possibilitar a análise
das condições socioeconômicas e a inserção dos usuários em
programas e políticas sociais.

D Os instrumentos constituem a atuação de uma profissão dentro
das relações sociais, a partir de condições estritamente
subjetivas e das técnicas que compõem uma prática
profissional. 

E Os instrumentais técnico-operativos são mediadores das
demandas sociais do cidadão e das potencialidades de
concretização do projeto eticopolítico do serviço social.

QUESTÃO 54

No que concerne ao serviço social e à prática profissional do
assistente social na consolidação dos direitos sociais e da cidadania,
assinale a opção correta.

A O assistente social é um profissional que deve se posicionar a
favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da
universalização do acesso aos bens e serviços relativos aos
programas e às políticas sociais.

B A ideia de cidadania é eminentemente técnica e vinculada a
valores e direitos universais invariáveis de acordo com as
determinações de diferentes contextos sociais.

C O assistente social, mesmo na contemporaneidade, ainda não
explicitou seu compromisso eticopolítico com a cidadania e
com os direitos sociais.

D O serviço social goza de garantias e proteções consistentes,
sendo assim uma prática autônoma e independente da política
governamental. 

E O serviço social, desde o seu nascedouro, caracteriza-se por
uma prática voltada à consolidação dos direitos sociais e da
cidadania.
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QUESTÃO 55

Considerando os conceitos, as demandas, os instrumentais
utilizados e a potencialidade do trabalho realizado pelo assistente
social, assinale a opção correta.

A No processo de trabalho, os assistentes sociais, como
profissionais capacitados e únicos conhecedores das
necessidades de um grupo, devem estabelecer a metodologia
e os objetivos do trabalho a ser desenvolvido.

B O significado do trabalho com grupos no serviço social é
pautado pelas dinâmicas utilizadas pelo grupo, sendo
desnecessário que o profissional conheça as técnicas
empregadas nessas dinâmicas.

C O grupo é uma estrutura social rígida, representada por uma
totalidade formada e limitada pela soma das partes e pelas
necessidades individuais dos seus membros.

D O assistente social deve considerar que um grupo está
formalmente constituído mesmo quando seus membros não
atribuam significado às ações coletivas realizadas por seus
membros.

E O trabalho no grupo possibilita ao assistente social uma
aproximação com a realidade vivenciada pelos indivíduos, o
que permite ao profissional perceber situações sociais
anteriormente desconhecidas. 

QUESTÃO 56

De acordo com o estabelecido no Código de Ética do Assistente
Social, assinale a opção correta.

A É dever do assistente social assumir responsabilidade por
atividades a ele designadas, mesmo que não esteja capacitado
pessoal e tecnicamente.

B É vedado ao assistente social denunciar ato de outros
profissionais, mesmo contrariando os postulados éticos.

C É vedado ao assistente social apresentar à justiça, quando
convocado como testemunha, as conclusões do seu laudo.

D É dever do assistente social participar de programas de socorro
à população em situação de calamidade pública.

E É dever do assistente social, no desenvolvimento de trabalho
multiprofissional, compartilhar todas as informações em
relação ao usuário.

QUESTÃO 57

De acordo com o estabelecido no Código de Ética do Assistente
Social, assinale a opção correta, com relação às penalidades
decorrentes de infrações. 

A A penalidade de multa deve ser executada pelo Conselho
Federal de Serviço Social.

B A advertência pública é divulgada em diário oficial.

C A advertência reservada é afixada na sede do Conselho
Regional de Serviço Social em local predefinido e reservado.

D A pena de multa varia entre três e doze salários mínimos.

E Uma das penalidades aplicadas é a prestação de serviços à
comunidade. 

QUESTÃO 58

Em relação à política de saúde no Brasil, assinale a opção correta.
Nesse sentido, sempre que a sigla SUS, sempre que utilizada,
se refere a Sistema Único de Saúde.

A As comissões intergestores bipartite do SUS são compostas por
gestores e representações de usuários dos serviços de saúde.

B A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter
suplementar, com atuação preferencial na formulação da
política do sangue e seus derivados.

C A população indígena deve ter acesso garantido ao SUS
em todos os níveis de atenção à saúde, porém não está prevista
a garantia do direito à participação nos conselhos de saúde.

D Compete ao SUS executar ações de vigilância epidemiológica,
sanitária; ações relativas à saúde do trabalhador; cabendo ainda
colaborar com a proteção do meio ambiente.

E O financiamento do SUS é preferencialmente realizado pelo
governo federal, podendo os estados e municípios contribuir
com ações assistenciais.

QUESTÃO 59

Em relação ao direito da parturiente de ter acompanhante no
hospital, o serviço de saúde deve

A permitir a presença de um acompanhante durante o pós-parto
humanizado, mas vedar o acompanhamento durante o parto.

B avaliar a infraestrutura hospitalar para validar a presença
de um acompanhante durante o parto cesáreo.

C aceitar a indicação da parturiente para o acompanhante,
desde que seja um familiar do sexo feminino.

D indicar o acompanhante para a parturiente durante o trabalho
de parto e pós-parto.

E permitir a presença de um acompanhante, indicado pela
parturiente, durante o período do trabalho de parto, parto
e pós-parto.

QUESTÃO 60

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
o conselho tutelar tem como atribuição

A estimular o processo de adoção por famílias estrangeiras. 
B expedir notificações.
C expedir declaração de nascido vivo.
D expedir declaração de óbito.
E manter a guarda ou tutela de criança que tenha sofrido

maus-tratos.

QUESTÃO 61

Com base na prevenção especial estabelecida pelo ECA,
é permitido que crianças e adolescentes

A nascidos em território nacional saiam do país em companhia
de estrangeiro residente no exterior, desde que com
autorização judicial.

B viajem ao exterior, desde que estejam acompanhados por um
dos pais, mesmo se não autorizado expressamente pelo outro.

C viajem ao exterior acompanhados pelos avós, se o parentesco
for comprovado documentalmente.

D viajem para fora do estado em que residam, caso estejam
acompanhados de pessoa maior ou embarcados pela mãe,
pelo pai ou responsável.

E viajem para o exterior, quando acompanhados por irmãos
adultos, se comprovado documentalmente o parentesco.
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QUESTÃO 62

O Conselho Nacional de Assistência Social 

A é um órgão de caráter permanente e de deliberação colegiada.
B é presidido por um representante dos usuários indicado pelo

Ministério Público.
C tem a competência de fixar normas, conceder registro e avaliar

as entidades prestadoras de serviços de assistência social.
D é responsável pela execução da política nacional de assistência

social.
E permite a recondução de seus membros, cujo mandato é de

três anos.

QUESTÃO 63

A política da assistência social é realizada mediante um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade
para garantir o atendimento às necessidades básicas, conforme
dispõe a Lei n.º 8.742/1993. Nesse contexto, é considerada como
diretriz da organização da assistência social a

A divulgação gradativa dos benefícios assistenciais de acordo
com a disponibilidade de recursos e acessibilidade dos
benefícios.

B proteção à velhice e à maternidade, com ênfase na população
rural de baixa renda, visando à equidade e à descentralização
dos serviços.

C defesa de compensações econômicas e vinculação ao mercado
de trabalho no intuito de garantir proteção à família.

D adesão à proteção social básica e à proteção social especial
com vista à diversidade regional e à oferta de emprego. 

E descentralização político-administrativa para os estados, o
Distrito Federal e os municípios; e comando único das ações
em cada esfera de governo.

QUESTÃO 64

Segundo a legislação nacional da seguridade social, é previsto o
benefício

A de prestação continuada, no âmbito da assistência social.
B moradia por desabamento, no âmbito da previdência social.
C da renda mensal vitalícia, no âmbito da assistência social. 
D do auxílio-natalidade, no âmbito da previdência social.
E do auxílio-funeral, no âmbito da previdência social.

QUESTÃO 65

Uma das mais recentes políticas setoriais aprovadas no país é o
Plano Nacional de Educação (PNE). Assinale a opção correta de
acordo com o disposto nessa legislação.

A O PNE institui os órgãos de assistência social para a realização
de busca ativa dos estudantes ausentes da rede de ensino, com
a finalidade de preservar o direito à educação a partir dos
dois anos de idade.

B Entre as diretrizes do PNE inclui-se a promoção humanística,
científica, cultural e tecnológica do país.

C O monitoramento e a avaliação das metas e da execução do
PNE devem ser realizados semestralmente pelo Conselho
Nacional de Docência e Ensino.

D Uma das metas do PNE é alfabetizar 80% das crianças de até
nove anos de idade ou até completarem o 2.º ano do ensino
fundamental.

E Uma das estratégias do PNE é a redução gradativa do
financiamento aos entes federados para que as demais esferas
de governo assumam a política de valorização dos
profissionais do magistério.

QUESTÃO 66

Com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher,

assinale a opção correta, conforme a Lei n.º 11.340/2006

(Lei Maria da Penha).

A Compete à equipe multiprofissional subsidiar o juiz, por meio

de laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalho

de orientação à vítima, ao agressor e aos familiares.

B A mulher vítima de violência tem direito à readaptação e à

reversão quando servidora pública, e, em caso de necessidade,

de afastamento do local de trabalho.

C Nos casos da não localização do agressor pelo poder

judiciário, a intimação poderá ser entregue pela vítima como

forma de agilizar o processo.

D Essa lei visa coibir todos os tipos de violência contra a mulher,

sejam eles no âmbito doméstico, no trabalho ou no trânsito. 

E A violência doméstica está configurada por ação fundamentada

no gênero a qual provoque lesão e morte, ficando os casos de

omissão e dano patrimonial tratados por leis específicas.

QUESTÃO 67

No que se refere aos planos de benefícios da previdência social,

assinale a opção correta.

A O aposentado por invalidez que retorne voluntariamente à

atividade terá direito ao abono permanência. 

B O auxílio-reclusão é devido ao detento que não receba

remuneração da empresa nem esteja aposentado.

C Para a manutenção do benefício de auxílio-reclusão, é

obrigatória a apresentação de certificação de detenção na

condição de julgado.

D Não poderá ser descontado dos benefícios da previdência

social o imposto de renda retido na fonte.

E O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que

necessite da assistência permanente de outra pessoa será

acrescido de 25%.

QUESTÃO 68

No âmbito da previdência social, compete ao serviço social

A incentivar os conselhos regionais de serviço social a prestar

assessoria aos municípios.

B avaliar e assinar juntamente com a perícia médica o relatório

de gestão remetido ao Tribunal de Contas da União.

C atuar no Conselho da Previdência Social como representante

da sociedade civil.

D priorizar os segurados em benefícios por incapacidade

temporária.

E priorizar intervenções técnicas, principalmente a visita

domiciliar.
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QUESTÃO 69

Valdir e sua esposa, ambos com sessenta e quatro anos de

idade, residem na cidade de São Luís–MA, em uma moradia

alugada. Valdir trabalha como contador em uma empresa privada

que fica a trinta quilômetros de distância da sua casa. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, de

acordo com o Estatuto do Idoso.

A Desde que completou sessenta anos de idade, Valdir passou a

poder utilizar gratuitamente os transportes coletivos públicos

urbanos para ir ao trabalho, bastando que apresente a sua

carteira de identidade.

B Valdir terá prioridade na aquisição de imóvel nos programas

habitacionais privados, que reservam o mínimo de 2% para os

idosos.

C Em caso de internamento em instituição de saúde, Valdir terá

um acompanhante, mesmo que o profissional de saúde

justifique por escrito a impossibilidade.

D A esposa de Valdir, na qualidade de acompanhante, tem,

juntamente com o marido, direito a desconto de até 40% na

compra de ingressos para participar de atividades culturais.

E Valdir terá direito a atendimento preferencial imediato e

individualizado nos órgãos privados prestadores de serviços à

população.

QUESTÃO 70

Em 2015, foi instituída a lei brasileira de inclusão da pessoa com

deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e à sua

cidadania. Em relação ao disposto nesse estatuto, assinale a opção

correta.

A Os hotéis e as pousadas devem disponibilizar, no mínimo, 30%

de seus dormitórios, independentemente da localização, para

pessoas portadoras de deficiência.

B As salas de cinema devem oferecer sessões especiais a

portadores de deficiência, garantindo, dessa forma, a

acessibilidade aos filmes, incluindo acompanhamento até o

interior das salas.

C O valor dos ingressos da pessoa com deficiência pode ser

superior ao valor cobrado das demais pessoas.

D As frotas de empresas de táxi e as locadoras de veículo devem

reservar, no mínimo, 30% de seus veículos acessíveis à pessoa

com deficiência, adaptados com vidro elétrico e câmbio

automático.

E Cabe ao poder público disponibilizar professores para o

atendimento educacional especializado, além de tradutores e

intérpretes com, no mínimo, ensino médio completo e

certificado de proficiência em LIBRAS, quando atuantes na

educação básica.

Espaço livre


