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Nas questões de 21 a 50, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

As análises das novas questões sociais e urbanas nas grandes

metrópoles contemporâneas têm apontado os desafios e novas

demandas para a gestão democrática da cidade e das políticas

públicas. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

I As lutas sociais fizeram que a questão social se transformasse

em uma questão política e pública, transitando do domínio

privado das relações entre capital e trabalho para a esfera

pública, exigindo a intervenção do Estado no reconhecimento

de novos sujeitos sociais como portadores de direitos e

deveres e na viabilização do acesso a bens e serviços públicos

mediatizados pelas políticas públicas.

II As análises recentes acerca da questão social a tem

identificado como sinônimo de problema social ou da pobreza

remetida ao indivíduo isolado ou a certos grupos sociais,

responsabilizados ou culpabilizados pelo conjunto de

carências e privações por ela produzidas.

III O termo exclusão social vem-se generalizando amplamente na

literatura e no discurso de diferentes atores sociais, devendo,

portanto, ser compreendido com o mesmo significado que

questão social.

IV Uma análise da política social brasileira de inspiração

neoliberal revela sua direção compensatória e seletiva,

centrada em situações-limites em termos de sobrevivência e

seu direcionamento aos mais pobres, incapazes de competir

no mercado. Essas políticas e seus programas aprofundaram

o efeito fragmentador da questão social.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 22

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), vem ocorrendo

uma mudança na compreensão do Estado acerca da família. Com
relação a esse tema, julgue os itens que se seguem.

I A conceituação básica compreende que a família está em

evolução, transformando-se continuamente e organizando-se
muito mais por laços de afeição do que por hierarquias

tradicionais.
II A família passou a ser reforçada como núcleo natural e

fundamental da sociedade, em especial aquelas que
apresentam características de família padrão.

III As atuais políticas públicas elaboradas no Brasil
fundamentam-se na concepção de que a família é tanto o

locus para a promoção de programas de atenção e cuidados
como a depositária de responsabilidades para prover muitas

das necessidades de seus membros, cujas demandas o Estado
não atende integralmente.

IV O Estado estimula a instituição família na sua forma de
organização básica, incentivando as famílias a serem cada vez

menores, com o objetivo de impedir que ocorra um grande
aumento na população e consequentemente dos problemas

sociais.
A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 23

Assinale a opção correta acerca da atuação do profissional de
serviço social em equipes interdisciplinares.

A A interdisciplinaridade adota o modelo de saberes

específicos, isto é, do saber de perito, e está implícita, em
sua concepção, a compreensão de que o profissional é o

único responsável pela construção de uma prática
interdisciplinar.

B Em um trabalho interdisciplinar em equipe, é imprescindível
que todos os profissionais tenham como pressuposto básico

a homogeneidade.

C As práticas interdisciplinares se sustentam com base na

leitura da realidade tal como ela é, assumindo suas
singularidades, e a diversidade presente.

D As equipes que atuam em uma perspectiva multidisciplinar
possuem múltiplos objetivos e tendência à horizontalização

das relações de poder. 



UnB/CESPE – SEAD/CEHAP/PB

Cargo 11: Técnico Social com formação em Serviço Social – 2 –

QUESTÃO 24

A concepção de trabalho em equipe que busca sistematizar
princípios básicos de diferentes áreas do saber humano com
diferentes propostas práticas tem possibilitado o desenvolvimento
de um novo trabalho comunitário e social. Em relação aos
pressupostos que orientam o trabalho comunitário na referida
perspectiva, assinale a opção correta. 

A Deve existir uma vontade e um saber coletivo por parte dos
membros da equipe, de modo a evitar as fragmentações
corporativas ou particularistas.

B Recomenda-se criar um arcabouço organizacional ou grupal
fechado vertical, de modo a garantir o monitoramento
permanente das ações.

C Enfatiza-se a necessidade de priorizar o desenvolvimento de
práticas individuais, com o objetivo de reproduzir os
modelos tradicionais de atuação em comunidade.

D Recomenda-se o estabelecimento de uma coordenação fixa,
que tenha como base a concepção de uma verdade
fundamentada na relação causal.

QUESTÃO 25

Durante seminários regionais promovidos pelo Fórum Nacional
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2008,
foram apresentados os avanços e desafios de cada unidade da
Federação nesses 18 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). A luta pela operacionalização do ECA na
Paraíba tem passado pela inconstância das ações desenvolvidas
pelos poderes públicos, entre outras dificuldades. Entretanto, em
meio às dificuldades, identificam-se algumas conquistas, como o
avanço no processo de implantação de conselhos de direitos e
conselhos tutelares. Acerca desse assunto, assinale a opção
correta.

A Um importante avanço refere-se à centralização político-
administrativa da política de atendimento adotada pelo ECA,
em que o Estado assume prioritariamente a execução da
proteção integral da criança e do adolescente.

B A criação de conselhos tutelares tem importante papel no
fortalecimento da cultura judicializadora da doutrina da
situação irregular, em que o Poder Judiciário concentra suas
ações para exercer o controle social punitivo sobre a
população infanto-juvenil.

C O processo de indicação dos sete membros do conselho
tutelar é coordenado pela secretaria estadual de justiça de
cada unidade da Federação, e estes devem cumprir um
mandato de quatro anos, não sendo permitida a recondução.

D O ECA está fundamentado na Convenção Sobre os Direitos
da Criança das Nações Unidas, que, por sua vez, se baseia na
Declaração Universal dos Direitos da Criança. Todos estes
se fundamentam na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

QUESTÃO 26

Vender, fornecer, ministrar ou entregar, de qualquer forma, à
criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos
componentes possam causar dependência física ou psíquica,
ainda que por utilização indevida, é definido pelo ECA como
crime em espécie. O ECA determina que a pena para esse tipo de
crime é de 

A reclusão de um a quatro anos.

B prestação de serviço à comunidade por um período mínimo
de seis meses.

C detenção por seis meses a dois anos e multa, caso o fato não
constitua crime mais grave. 

D reclusão de um a cinco anos e multa.

QUESTÃO 27

De acordo com o Estatuto do Idoso, cada um dos itens abaixo
apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser
julgada.

I O filho de Roberto este com, 77 anos de idade, e de Maria
com, 75 anos de idade, tem muitas dificuldades para sustentar
sua família, composta por quatro filhos pequenos e sua esposa
com problemas mentais. Roberto e Maria dependem da ajuda
de amigos para se manterem. Nessa situação, e em casos
semelhantes, impõe-se ao poder público prover o sustento do
casal de idosos, no âmbito da assistência social.

II Nair tem 88 anos de idade e encontra-se abrigada em uma
instituição filantrópica há oito anos, devido a problemas de
saúde relacionados à dificuldade de locomoção. Nessa
situação, por estar abrigada em instituição filantrópica, Nair
não tem direito a atendimento domiciliar nem a reabilitação
orientada pela geriatria e gerontologia em unidades do
Sistema Único de Saúde.

III Pedro tem 69 anos de idade e está no domínio de suas
faculdades mentais. Nessa situação, Pedro pode optar por
fazer ou não uma cirurgia recomendada para resolver um
problema neurológico.

IV Ana trabalha em uma unidade básica de saúde e coordena um
grupo de idosos com o diagnóstico de hipertensão. Há algum
tempo, Ana vem observando que uma idosa apresenta
hematomas nos braços e tem estado muito calada durante as
reuniões. Nessa situação, Ana não pode comunicar o
observado à direção da unidade, pois trata-se apenas de
suspeita de maus-tratos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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QUESTÃO 28

O Estatuto do Idoso estabelece prioridade quando o idoso for
adquirir um imóvel para sua moradia por meio de programas
habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
Os aspectos que devem ser observados nessa situação
incluem

I reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento
aos idosos.

II implantação de equipamentos urbanos comunitários
voltados aos idosos.

III eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para
garantia de acessibilidade ao idoso.

IV compatibilização dos critérios de financiamento com os
rendimentos de aposentadoria e pensão.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 29

Julgue os itens a seguir, relativos aos elementos conceituais
e teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa.

I O reconhecimento da singularidade do sujeito, da
peculiaridade da experiência do sujeito e da importância
de conhecer o modo de vida do sujeito são pressupostos
que dão fundamento à pesquisa qualitativa.

II A entrevista, o depoimento e o grupo focal,
complementados pela observação sistemática e pelo
diário de campo, são instrumentos fundamentais para
realizar a pesquisa pela via qualitativa.

III As pesquisas qualitativas têm por objetivo primordial a
construção de generalizações. Isso lhe permite dispensar
os requisitos de confiabilidade, credibilidade e
consistência interna, pois, nesse contexto, não há
necessidade de se garantir a qualidade científica do
empreendimento realizado. 

IV Nas profissões humano-sociais, em especial na área de
serviço social, a pesquisa é considerada somente um
procedimento operativo, dissociado de qualquer
expressão de opção política.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 30

A pesquisa avaliativa

A identifica e obtém informações para subsidiar a análise geral de
um programa ou atividade, mas não permite realizar juízo sobre
o mérito e o valor dos diferentes componentes do programa.

B comprova o grau em que se deram as conquistas, mas não avalia
a extensão do conjunto de atividades específicas que foram
realizadas. 

C fundamenta-se na ideia da neutralidade e da necessidade de
percorrer um caminho único durante o processo de avaliação.

D classifica-se como uma forma de pesquisa social aplicada, sendo,
portanto, uma atividade sistemática, planejada e dirigida.

QUESTÃO 31

Acerca dos cuidados metodológicos no desenvolvimento de
avaliações na perspectiva crítico-dialética, deve-se

I recusar os métodos quantitativos e a consideração de variáveis
contextuais. 

II definir o referencial teórico de conformidade com a temática do
programa e tornar públicos os resultados da avaliação.

III definir o foco-objeto da avaliação, com indicação preliminar de
dimensões da avaliação e de indicadores.

IV utilizar a triangulação de métodos, entendida como aplicação de
diferentes procedimentos e envolvimento de diferentes sujeitos
ligados ao programa avaliado. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 32

São muitos os elementos que compõem a avaliação no ciclo das
políticas e dos programas sociais. Existe também uma multiplicidade
de formas e metodologias de avaliação, segundo o propósito dos
estudos, a fase do ciclo e o enfoque adotado. Com relação às funções
e formas básicas de avaliação, julgue os itens subsequentes.

I A avaliação de necessidade e situação está relacionada a formação
de agenda, identificação de problemas, diagnóstico setorial ou
geral sobre a política ou sobre os benefícios. 

II A avaliação e monitoramento da implementação e produtos
focaliza aspectos como recursos disponíveis, ações realizadas,
processos desenvolvidos, participação de beneficiários e análise
de implementação.

III A avaliação de desempenho contínuo contra valores-meta inclui
comparações com período anterior e com metas estabelecidas
entre unidades ou áreas e avaliação contra parâmetros
generalizados, normativos ou acumulados por experiência.

IV A avaliação de impacto implica o estabelecimento de causalidade
entre insumo/produto e resultado, a identificação da alteração
gerada pela intervenção e a avaliação com base em parâmetros de
tempo.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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QUESTÃO 33

A ação com grupos, como qualquer ação profissional que
pretenda ser eficaz, precisa estar fundamentada em
conhecimentos vindos da experiência, de observações, de
pesquisas, entre outros. Esses conhecimentos devem
consubstanciar-se em atitudes e habilidades que se traduzirão em
ações no processo de intervenção. Acerca das estratégias e
relações estabelecidas entre o monitor e o grupo, julgue os itens
que se seguem.

I Na dinâmica processual do grupo, o monitor deve centralizar
o papel de facilitador na sua pessoa, com o objetivo de
garantir o sucesso de seu desempenho como coordenador do
grupo. 

II Para que o monitor se relacione de forma espontânea com
o grupo, é imprescindível o autoconhecimento e a
autoaceitação.

III A intervenção em grupo requer do monitor um esforço de
singularização e, ao mesmo tempo, de generalização no que
diz respeito ao diagnóstico e à flexibilidade de ação.

IV As atitudes do monitor para com o grupo devem ser
desprovidas de valores e ideologias para permitir a
neutralidade exigida no desempenho de papel dessa natureza.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 34

Acerca da prevenção do uso indevido de drogas, julgue os itens
a seguir. 

I O uso de drogas pode ser associado à necessidade de alívio da
angústia inerente à condição humana. Assim, o desafio da
prevenção é encontrar maneiras de tornar essa angústia
suportável, visando a transformação e não a alienação da
pessoa.

II Prevenir significa formar jovens menos vulneráveis à
dependência. Assim, a prevenção deve começar já na primeira
infância, quando toda a vivência visa a constituição de um ser
com identidade própria.

III A droga e outros comportamentos aditivos são comumente
utilizados como ritual de passagem. Assim, a prevenção entre
jovens deve incluir ações que visem o desenvolvimento
integral do adolescente, para que ele estimule sua criatividade
e seu potencial e consiga conviver com as adversidades, sem
ter de usar a droga como substituto de um vínculo afetivo, ou
como alimento ou anestésico.

IV Prevenção secundária é o conjunto de ações que procura
evitar complicações para as pessoas que fazem uso de uma
substância que causa dependência, mas apresentam níveis
relativamente baixos de problemas associados ao uso dessas
substâncias.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 35

Em relação ao tabaco, outras drogas e redução de danos, assinale

a opção correta. 

A A nova Lei sobre Drogas (Lei n.º 11.343/2006) rompe

totalmente com o modelo punitivo-proibicionista que é

mundialmente hegemônico, recusa expressamente as

estratégias de redução de danos e limita-se a dispor sobre

medidas de repressão ao tráfico de drogas. 

B As estratégias de redução de danos não são indicadas para os

dependentes de tabaco devido aos seus efeitos deletérios à

saúde, principalmente porque, na maioria dos casos, esses

efeitos aparecerão rapidamente.

C Há atualmente uma tendência de se atribuir à droga a

responsabilidade pela dissolução das famílias, pela entrada

de jovens na criminalidade e pela violência urbana, assim

possibilitando a realização de um debate mais profundo

sobre temas como critérios de inserção social e de acesso a

bens e serviços coletivos.

D Nos casos de associação entre transtorno de humor e uso de

substâncias psicoativas, observa-se a tendência a um

prognóstico pior do que nas situações de diagnóstico único.

Assim, recomenda-se atenção especial aos casos de

depressão associada, pois o risco de suicídio é mais evidente.

QUESTÃO 36

Acerca das características que devem ser observadas durante a

realização de uma entrevista de ajuda, julgue os itens seguintes.

I A entrevista de ajuda é contraindicada nos casos em que o

entrevistado possui poder de reflexão nulo ou insuficiente e

também naqueles casos em que a pessoa não quer participar

de entrevista desse gênero.

II O entrevistador deve utilizar os mesmos procedimentos e

objetividade que os adotados pelas ciências naturais e

priorizar o aconselhamento.

III A atitude diretiva do entrevistador na condução da entrevista

é justificada pela necessidade de enquadrar o caso na

classificação que ele tem em mente desde o seu início.

IV O entrevistador deve ter uma atitude de acolhimento e de não-

julgamento que permita apreender as significações que a

situação tem para o entrevistado, sem crítica nem

culpabilização. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D II e IV.
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QUESTÃO 37

Assinale a opção correta a respeito das políticas sociais, políticas
públicas e políticas sociais públicas.

A Política social pública é aquela cujo processo de tomada de
decisão envolve exclusivamente o governo.

B Política pública implica tomada de decisões e
desenvolvimento de ações não só no âmbito da seguridade
social, mas também da economia, da segurança, da
habitação, da agricultura e da educação, entre outras
políticas.

C Política social residual é aquela cujo modelo caracteriza-se
pela forte intervenção das instituições de bem-estar do
Estado.

D Política social institucional redistributiva é aquela cujo
modelo caracteriza-se pela importância das ações
desenvolvidas por organizações não-governamentais.

QUESTÃO 38

A CF afirma como um dos fundamentos do Estado democrático
a cidadania e os direitos sociais. Acerca desse tema, assinale a
opção correta.

A Os direitos sociais reconhecidos pela CF incluem educação,
saúde, moradia, trabalho, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos
desamparados.

B A redução das desigualdades só é possível a partir da
garantida dos direitos civis e políticos, pois os mesmos são
os responsáveis pela vida em liberdade.

C A cidadania democrática pressupõe a garantia da dignidade
humana por meio da igualdade diante dos homens.

D A característica principal da noção de cidadania e direitos
sociais relaciona-se aos cidadãos titulares de direitos
estabelecidos. 

QUESTÃO 39

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social. Assinale a opção correta acerca desse
assunto.

A A proteção social básica constitui uma das proteções
afiançadas pela política de assistência social, cuja ênfase
recai sobre a reestruturação dos serviços de abrigamento dos
indivíduos que não contam com a proteção de suas famílias.

B A previdência social tem como objetivo básico assegurar
determinados benefícios a todos os cidadãos. Tais benefícios
destinam-se a cobrir eventos de doenças, invalidez e morte,
proteger a maternidade, proteger o trabalhador em situação
de desemprego, entre outros.

C As ações e serviços de saúde são de relevância pública e a
sua regulamentação, sua fiscalização e seu controle cabem
aos distintos setores envolvidos em sua execução. 

D A seguridade é um sistema de cobertura de contingências
sociais destinado a todos os que se encontram em estado de
necessidade, não restringindo os benefícios nem aos
contribuintes nem à perda da capacidade laborativa.

QUESTÃO 40

A assistência social como política pública e direito de cidadania

resultou do processo de lutas democráticas e conquistas sociais

que culminaram com a promulgação da CF e a regulamentação da

assistência social pela Lei n.º 8.742/1993. Os objetivos,

princípios e diretrizes da assistência social, não incluem

A habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência e

promover sua integração à vida comunitária.

B promover a integração ao mercado de trabalho.

C respeitar a dignidade do cidadão, a sua autonomia e o seu

direito a benefícios e serviços de qualidade, divulgando-os

amplamente, bem como os recursos oferecidos pelo poder

público e os critérios de sua concessão.

D participação da população por meio de organizações

representativas na condução da política em cada esfera de

governo.

QUESTÃO 41

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) dedica seu

capítulo III à organização e gestão da política de assistência

social. Sobre esse tema, julgue os itens a seguir.

I As ações da assistência social, no âmbito das entidades e

organizações de assistência social, observarão as normas

expedidas pelos conselhos municipais de assistência social.

II O funcionamento das entidades e organizações de assistência

social depende de prévia inscrição no respectivo conselho

municipal de assistência social ou no Conselho de Assistência

do Distrito Federal.

III As entidades e organizações de assistência social identificadas

no art. 3º da LOAS podem ser, isolada ou cumulativamente:

de atendimento; de assessoramento; de defesa e garantia de

direitos, que prestam serviços e executam programas ou

projetos de forma continuada, permanente e planejada.

IV A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal (DF)

podem celebrar convênios com entidades e organizações de

assistência social em conformidade com os interesses

políticos de seus governantes. 

Estão certos apenas os itens 

A I e II.

B II e III.

C I e IV.

D III e IV.
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QUESTÃO 42

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (NOB/SUAS) disciplina a gestão
pública da política de assistência social no território
brasileiro, que comporta quatro tipos de gestão. Assinale
da opção correta acerca da gestão municipal.

A A gestão municipal contempla quatro níveis possíveis:
inicial, básica, média e plena.

B Constitui requisito para repasse de recursos, a todos os
níveis de gestão, a efetiva instituição e funcionamento
de conselho, fundo e plano de assistência social, bem
como a comprovação orçamentária dos recursos
próprios destinados à assistência social, alocados no
fundo de assistência social.

C É competência da gestão média estruturar centros de
referência de assistência social, bem como centros de
referência especializados.

D Cabe à Secretaria Nacional de Assistência Social
receber e analisar a documentação para habilitação
dos municípios, nos níveis de gestão definidos pela
NOB/SUAS. 

QUESTÃO 43

A condição de gestão plena do sistema municipal de
assistência social depende do cumprimento de vários
requisitos. Acerca dos instrumentos de comprovação de
alguns dos referidos requisitos, julgue os itens a seguir.

I A instituição de CRAS no município implica realizar
diagnóstico atualizado das áreas de vulnerabilidade e
risco social e descrever localização, espaço físico,
equipe técnica existente, área de abrangência e serviços
de proteção social básica existente no território e
proximidades.

II O atendimento aos beneficiários do benefício de
prestação continuada (BPC) requer a manutenção de
estrutura para  recepção,  ident i f icação,
encaminhamento, orientação e acompanhamento com
equipe profissional de, pelo menos, um assistente
social, comprovado pela descrição da estrutura
existente, bem como o número do CRESS do
profissional responsável pelo atendimento.

III A proteção social especial de alta complexidade deve
demonstrar capacidade instalada por meio da
declaração do gestor municipal.

IV A atuação na área da assistência social requer a
elaboração e execução da política de recursos
humanos, com a implantação da carreira para os
servidores públicos, comprovada por meio da
apresentação da proposta de política e de implantação
da carreira específica e o organograma do órgão gestor.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 44

A descentralização político-administrativa para os estados, o DF e os
municípios constitui uma das diretrizes para a organização da assistência
social. Assinale a opção correta acerca da concretização dessa diretriz.

A A implantação e o fortalecimento das instâncias de articulação, de
pactuação e de deliberação revelam a presença do princípio da
democratização das relações entre o Estado e a sociedade.

B As negociações para a operacionalização da política devem ser
efetivadas entre os distintos segmentos envolvidos na referida
operacionalização, por meio de assembleia popular e deliberativa.

C A comissão intergestora tripartite compõe-se de representantes das
entidades sociais, dos trabalhadores da área e de usuários. 

D Aprovar o cancelamento de registro de entidades e organizações de
assistência social é uma das competências dos conselhos
municipais de assistência social. 

QUESTÃO 45

Desde início da década passada, o Brasil vivencia tentativas para
garantir à população pobre o acesso à renda, por meio de programas
assistenciais. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A O primeiro projeto de lei que propôs a instituição do programa de
garantia de renda mínima, em 1991, sob a forma do imposto de
renda negativo, é de autoria do então presidente Fernando Henrique
Cardoso.

B O país tem hoje dois grandes programas de transferência de renda:
o benefício de prestação continuada (BPC) e o programa Bolsa
Família. O primeiro é de responsabilidade do Ministério da
Previdência e o segundo é de responsabilidade do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

C Os programas de transferência de renda fazem parte da segurança
social de rendimento, que deve ser afiançada pela proteção social
básica, de modo a possibilitar uma forma monetária de garantir a
sobrevivência.

D O BPC é uma transferência mensal de renda destinada a pessoas
com deficiência severa, de qualquer idade, e a idosos com idades
superiores a 67 anos, em ambos os casos com renda familiar per
capita equivalente a um quarto de salário mínimo. 

QUESTÃO 46

Com relação ao Programa Bolsa Família (PBF), que atende a
11,1 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros, assinale a
opção correta.

A O PBF tem três tipos de benefícios: o básico, no valor de R$ 62,00;
o variável, no valor de R$ 20,00, e o variável vinculado ao
adolescente, no valor de R$ 30,00. Este último é pago a todas as
famílias do PBF que tenham adolescentes de 16 e 17 anos
frequentando a escola.

B O governo federal criou o cadastro único para programas sociais,
para identificar as famílias beneficiárias do PBF. Sua base de
informações é de uso exclusivo pelos governos municipal e federal
para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas.

C A gestão de benefícios do programa PBF se dá tanto de forma
descentralizada como centralizada. A forma de gestão
descentralizada é aquela em que os municípios sem termo de
adesão publicado no Diário Oficial da União realizarão as
atividades de gestão de benefícios enviando ofícios à Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania.

D O controle social do PBF, por meio exclusivo dos conselhos
municipais de assistência social, consiste na participação da
sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento,
monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na
execução das políticas e programas públicos.
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QUESTÃO 47

Entre as legislações que tratam da especificidade da

profissão e do profissional de serviço social, destacam-se,

respectivamente, a Lei de Regulamentação da Profissão

(Lei n.º 8. 662/1993) e a Resolução CFESS n.º 273/1993,

que institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes

Sociais. Acerca das referidas legislações, assinale a opção

correta.

A O código de ética define as atribuições privativas do

assistente social. Entre elas, pode-se citar a

responsabilidade de planejar, organizar e administrar

programas e projetos em unidade de serviço social.

B O código de ética estabelece direitos e deveres do

assistente social, bem como o que lhe é vedado na sua

relação com os usuários, com outros profissionais, com

instituições empregadoras, com entidades da categoria

e organizações da sociedade civil e com a justiça. 

C O compromisso com a qualidade dos serviços prestados

à população e com o aprimoramento profissional é uma

responsabilidade exclusiva e prioritária das empresas

prestadora de serviço.

D É competência do Conselho Federal de Serviço Social

organizar e manter o registro profissional dos

assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras

sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos.

QUESTÃO 48

No exercício da profissão, a ética é entendida como um

conjunto de normas e valores que orientam a conduta do

profissional. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A A liberdade é um valor ético central defendido pela

profissão, que deve ser entendida em seu sentido

formal, aquela típica de uma eticidade medida pela

troca, ou seja, o indivíduo precisa estar livre para

atender aos anseios do mercado.

B A emergência de uma nova concepção de cidadania

deve considerá-la como estratégia política que fortaleça

os direitos civis e políticos, de modo a ampliar o capital

humano da sociedade.

C A defesa do aprofundamento da democracia deve aliar

democracia política à dimensão econômica e social, em

favor da socialização da riqueza e distribuição de

renda. 

D No exercício profissional, o assistente social pode

recusar-se a atender usuários homossexuais, caso seu

posicionamento seja contrário à orientação sexual

destes.

QUESTÃO 49

O debate contemporâneo acerca do serviço social impõe um grande
desafio à categoria quanto às demandas para a profissão, considerando-
se que as mudanças tecnológicas e organizacionais trazem repercussões
como a precarização das relações de trabalho, ameaça de desemprego,
exigências de polivalência, multifuncionalidade, desenvolvimento de
novas habilidades, entre outras. Sobre as demandas nas diversas áreas
de atuação do assistente social, assinale a opção correta.

A As demandas atuais para o serviço social são atravessadas por
interesses oriundos tanto do capital como do trabalho. Para tanto,
o assistente social deve priorizar a identificação das condições
subjetivas, em detrimento das condições objetivas, para
corresponder às referidas demandas. 

B No setor empresarial, observam-se novas estratégias de gestão e
controle da força de trabalho, o que vem provocando um
deslocamento do serviço social na área de recursos humanos, na
esfera da assessoria gerencial e na criação dos comportamentos
produtivos. Em espaços ocupacionais como esse, o assistente
social deve recusar-se a atuar, uma vez que isso contraria o
projeto ético-político profissional.

C A agudização das expressões da questão social influencia as
demandas postas ao exercício profissional dos assistentes sociais,
tanto no que se refere ao volume quanto à sua complexação, pois
se aumenta o leque de necessidades da população, bem como se
amplia a diversidade em torno dessa população, uma vez que não
mais apenas os pobres e miseráveis, vitimados pelas
transformações societárias da última década, passam a procurar os
serviços públicos. 

D Em função da descentralização dos serviços de saúde e de
assistência social, que abre novas perspectivas de trabalho para o
conjunto dos assistentes sociais, novas demandas são colocadas
em diferentes esferas de governo, explicitamente a estadual.

QUESTÃO 50

Apesar de a categoria dos assistentes sociais não constituir um bloco
homogêneo, não se pode negar que ela tem uma participação
fundamental na construção dos direitos sociais, econômicos, políticos
e culturais. Acerca dos posicionamentos dessa categoria frente às
demandas e à realidade social, julgue os itens a seguir.

I Apoiam-se no projeto ético-político, que é resultado de um
processo coletivo construído nas últimas décadas, coordenado pelas
entidades nacionais da categoria, cujos valores e fundamentos estão
expressos no código de ética profissional, na lei de regulamentação
da profissão e nas diretrizes curriculares aprovadas pela Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, orientando tanto
o exercício quanto a formação profissional.

II A perspectiva dos direitos e da cidadania vem sendo incorporada
por intelectuais, pesquisadores, professores e estudantes em suas
pesquisas e produções, aprofundando, assim, a perspectiva teórica
convergente com aquela inscrita no projeto ético-político.

III Reconheceram-se os limites e as possibilidades dos direitos e da
cidadania no marco do capitalismo, sem diminuir o posicionamento
em defesa da afirmação dos referidos direitos.

IV Adota-se postura político-profissional com base em duas
perspectivas: fortalecimento das instituições democráticas e
articulação e fortalecimento dos movimentos sociais.

A quantidade de itens certos é

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.


