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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando que o assistente social, em sua atuação, tem como

instrumento básico de trabalho a linguagem, julgue os itens a

seguir.

51 Por intermédio da linguagem se efetiva a ação de persuasão

ou de controle pelo profissional.

52 Por meio da linguagem se desenvolve a ação global de cunho

sócio-histórico e conservador voltada para a permanência na

maneira de ser e agir dos indivíduos.

53 A intervenção profissional do assistente social se efetiva no

cotidiano a partir das expressões mais particulares

relacionadas à situação de vida da classe trabalhadora.

No tratamento acerca das particularidades do trabalho do

assistente social, várias são as teses defendidas pelos autores. A

respeito dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos de

suas elaborações, julgue os próximos itens.

54 A abordagem histórico-sistemática acerca da produção e

reprodução das relações sociais apoia-se na teoria

funcionalista e oferece as categorias teóricas na análise da

profissão, apresentando o serviço social como uma

especialização da divisão social e técnica do trabalho. 

55 O reconhecimento da dimensão contraditória do exercício

profissional do assistente social não desconsidera a margem

de autonomia que possibilita a interferência no

direcionamento social e ético-político de sua atuação.

56 Uma das elaborações acerca dos fundamentos teórico-

metodológicos tem a profissão sistematizada no paradigma

das relações de força, poder e exploração, distinguindo-se do

paradigma das relações interpessoais.

Acerca do trabalho do assistente social no âmbito sócio-jurídico,

julgue os itens de 57 a 62.

57 Entre as várias atribuições que demandam o trabalho do

assistente social no mundo jurídico, destacam-se: assessoria

e prestação de consultoria aos órgãos públicos judiciais;

realização de perícias e estudos sociais; planejamento e

execução de programas destinados à prevenção e integração

social de pessoas e(ou) grupos envolvidos em questões

judiciais.

58 O trabalho do assistente social na área sócio-jurídica é

condicionado por uma rígida hierarquia, que determina a

forma de agir, dificultando a compreensão dos problemas

sociais enfrentados pelos sujeitos no cotidiano e suas inter-

relações com o sistema de justiça.

59 A perícia social no judiciário é realizada por iniciativa do

assistente social, tem papel decisivo na condução de

atendimento social e sua elaboração tem como referência um

guia operativo pré-fixado.

60 A escolha de instrumentos técnicos para a realização de

perícia social está relacionada diretamente à situação que se

pretende abordar, e à habilidade do profissional em utilizá-

los.

61 O laudo social é um documento resultante do processo de

visita domiciliar realizada para conhecer as condições em

que vivem os sujeitos envolvidos em determinada situação.

Na elaboração do laudo é imprescindível o uso da

subjetividade.

62 Os instrumentos técnico-operativos devem ser utilizados

como viabilizadores do acesso dos usuários às políticas

sociais públicas e, dessa forma, devem ser conhecidos pelos

usuários, que devem receber informações de que

procedimento o assistente social utilizará para encaminhar

sua demanda.

Pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos da

Metrópole, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

(CEM-Cebrap), evidenciou diferença enorme de condições

sociais de vida entre os bairros de São Paulo nos quais a

população é quase toda branca e os bairros onde são elevadas as

porcentagens de negros. Nos primeiros, os residentes,

caracterizados por níveis de renda alta e média, dispõem de

segurança, urbanização e saneamento de boa qualidade, escolas,

hospitais, supermercados e tudo o mais para uma vida

confortável. Nos últimos, onde negros pobres convivem com

brancos pobres, o clima de violência engendra taxas excepcionais

de homicídios, as ruas são lamacentas; escolas, hospitais e

supermercados primam pela escassez e oferecem serviços de má

qualidade. A realidade transparece de maneira ofuscante.

Jacob Gorender, Direitos Humanos: o que são (ou devem

ser). São Paulo: Ed. SENAC, 2004, p. 28 (com adaptações).

Com relação ao tema dos direitos humanos, julgue os itens a

seguir.

63 A concepção de direitos humanos está relacionada aos

direitos inalienáveis do homem como o direito à saúde e

educação. Sua efetivação requer ação da sociedade civil no

sentido de protegê-los contra qualquer espécie de violação

ou abuso.

64 A defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do

arbítrio e do autoritarismo constituem um princípio

fundamental da lei de regulamentação da profissão dos

assistentes sociais.

65 No trabalho com usuários constitui atribuição privativa do

assistente social, orientá-los no sentido de identificar

recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa

de seus direitos.

66 O desenvolvimento de políticas públicas de ação afirmativa

consiste em estratégia para redução das desigualdades.
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Nos últimos 20 anos, no tocante aos direitos sociais, a

Constituição Cidadã, viveu um calvário e sobreviveu mutilada e

transfigurada.

Eduardo Fagnani. Direitos sociais no fio da navalha. In: 20 anos da Constituição

cidadã: avaliação e desafios da seguridade social. Brasília, ANFIP, 2008.

À luz do texto e com relação à trajetória histórica da seguridade

social, julgue os itens subsequentes.

67 A concepção de seguridade social inscrita na Constituição

Federal foi elaborada a partir das contribuições somente dos

partidos de esquerda, tendo como referência as experiências

comunistas.

68 A concepção de seguridade social se concretiza a partir da

criação do Ministério da Seguridade Social, o qual abriga o

conselho da mesma área, de composição paritária e

deliberativa.

69 Os vinte anos de Constituição coincidem com a implantação

do neoliberalismo e da hegemonia da acumulação financeira

em várias partes do mundo e em especial na América Latina.

Os princípios aprovados na Constituição Cidadã revelam o

quanto se avançou na garantia dos direitos sociais dos cidadãos.

Com relação aos referidos princípios, julgue os itens a seguir.

70 A assistência social é um direito condicionado a uma

situação de necessidade e, no caso dos benefícios

monetários, também, à incapacidade para o trabalho.

71 A condição de cidadão assegura o direito à previdência

social, pois o acesso aos benefícios independe de sua

vinculação ao regime geral da previdência.

72 O caráter democrático e descentralizado da gestão

administrativa assegura que somente aqueles filiados ao

sindicato de sua área de atuação têm o direito de participar

efetivamente dos processos de decisão relativos à sua

administração.

A inserção da assistência social no contexto da seguridade social

lhe confere o caráter de política de proteção social articulada a

outras políticas do campo social, voltadas à garantia de direitos

sociais. Com relação a esse tema, julgue os itens de 73 a 79.

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

organizações de assistência social, devem observar as

normas expedidas pelos órgãos gestores municipais e

estaduais.

74 Cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social gerir o

Fundo Nacional de Assistência Social.

75 Para que as instâncias da Federação recebam recursos do

Fundo Nacional de Assistência Social, basta que elas tenham

criado o conselho, o fundo e o plano de assistência social nas

respectivas instâncias.

76 Para fins de reconhecimento do direito aos benefícios de
prestação continuada, considera-se família para cálculo da
renda per capita, o conjunto de pessoas que vivem sob o
mesmo teto, desde que vinculados por laços consanguíneos.

77 O valor do benefício de prestação continuada não recebido
em vida pelo beneficiário, não poderá ser pago aos seus
herdeiros.

78 A proteção social básica tem por referência o serviço de
acompanhamento de grupos territoriais até 7.000 famílias
sob situação de vulnerabilidade, com ações desenvolvidas
nos centros de referência especializada de assistência social.

79 As conferências de assistência social são instâncias de
discussão e consulta acerca da política de assistência social.

O Programa Bolsa Família (PBF) integra o programa Fome Zero,
que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada ao
promover a segurança alimentar e nutricional e ao contribuir para
a erradicação da extrema pobreza e a conquista da cidadania pela
parcela da população mais vulnerável à fome. Com relação a esse
tema, julgue os itens a seguir.

80 O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é
instrumento de identificação e caracterização
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e
integração de programas sociais do governo federal voltados
ao atendimento desse público.

81 O PBF é um direito social universal garantido pela LOAS.

82 Uma das atribuições das instâncias de controle do PBF
consiste em verificar se o poder público local oferece
serviços adequados de cultura e lazer para o cumprimento
das condicionalidades e se as famílias têm acesso a tais
serviços.

A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas crianças
e jovens passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos,
considerados em sua condição de pessoas em desenvolvimento,
a quem se deve prioridade absoluta. Com relação a esse tema,
julgue os próximos itens.

83 Aos jovens com 16 anos de idade é permitido o trabalho,
desde que o vínculo seja efetivado por meio de contrato de
aprendizagem, com anotação em carteira de trabalho,
matrícula e frequência à escola, caso não tenha concluído o
ensino fundamental.

84 São competências do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente organizar o cadastro nacional de
entidades qualificadas em formação técnico-profissional
metódica e disciplinar a compatibilidade entre o conteúdo e
a duração do programa de aprendizagem.

85 A autorização judicial é obrigatória para viagem de criança,
mesmo acompanhada de um dos pais, em caso de viagem
internacional.
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Por meio da Lei n.º 10.741/2003, foi instituído o Estatuto do
Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos. Acerca desse tema, julgue os
itens a seguir.

86 As entidades governamentais e não-governamentais de
assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus
programas, junto ao órgão competente da Vigilância
Sanitária e Conselho Municipal de Assistência Social,
especificando os regimes de atendimento.

87 É competência do Ministério Público instaurar sindicâncias,
requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às
normas de proteção ao idoso.

No mês de setembro de 1995, o mundo teve sua atenção voltada
para a IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em Beijing,
capital da China, com a presença de quarenta mil pessoas
representando 189 países. Os compromissos ali assumidos
incluem

88 planejar, estabelecer e implementar programas e políticas
públicas, em todas as áreas, com perspectiva de gênero, isto
é, levando em conta a situação das mulheres e homens
devido à construção cultural e social das desigualdades e
atendendo à família, em suas diferentes formas.

89 reconhecer o aborto como um problema de saúde pública,
pedindo atenção aos abortamentos inseguros, recomendando
aos países que penalizam as mulheres que fizeram abortos
ilegais, que revisem suas leis.

No planejamento a decisão do que se vai fazer, geralmente parte
de um nível mais genérico para um nível mais específico. As
ações a serem desencadeadas podem ser agrupadas em projetos
ou programas. Com relação a esse tema, julgue os itens a seguir.

90 Projeto é um empreendimento planejado que consiste em um
conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com
a finalidade de alcançar objetivos específicos, dentro de um
limite orçamentário e temporal.

91 Programa diferencia-se de projeto por não ter horizonte
temporal definido. Tem caráter permanente e pode abranger
certo número de projetos.

De modo a evitar erros e não apenas remediá-los, é preciso que
se planeje a partir das necessidades e dos recursos disponíveis.
Acerca desse processo de avaliação, julgue os itens subsequentes.

92 Avaliação de processo compreende, além do monitoramento
contínuo, a reflexão acerca das dinâmicas internas e externas
da equipe responsável.

93 A avaliação de resultados é realizada na fase intermediária,
ou próxima ao final de um projeto e, requer indicadores
definidos, ou seja, requer critérios norteadores do sucesso do
projeto.

Os métodos de coleta de informações estão divididos em dois

grupos — qualitativos e quantitativos. Acerca do conteúdo dos

referidos métodos, julgue os itens seguintes.

94 Uma abordagem é qualitativa quando expressa valores e

referências objetivas às pessoas.

95 Na pesquisa qualitativa, o roteiro de entrevista é um dos

instrumentos de trabalho de campo que difere do sentido

tradicional do questionário, pois este último pressupõe

hipóteses e questões fechadas, cujo ponto de partida são as

referências do pesquisador.

No trabalho profissional, o assistente social deve ter claro a

importância dos elementos técnico-operativos que compõem a

sua intervenção. São elementos constitutivos desse trabalho a

elaboração de pareceres e relatórios, realização de entrevistas,

investigação, trabalhos com grupos e comunidades, entre outros.

Com relação a esse tema, julgue os itens a seguir.

96 No âmbito dos conselhos constitui tarefa importante a

atuação do assistente social como assessor, esclarecendo a

respeito das leis que lhes deram origem, os mecanismos

necessários ao exercício do controle social, tais como a

compreensão acerca da composição do orçamento público,

do diagnóstico da realidade, entre outras.

97 A perícia é o estudo social, realizado com base nos

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e

técnico-operativos.

98 A elaboração de relatório social tem a finalidade de

informar, esclarecer, subsidiar, documentar um processo, e

sua apresentação se dá com maior ou menor detalhamento,

dependendo de sua finalidade. 

No que concerne à base legal da profissão de assistente social,

julgue os itens seguintes.

99 O atual Código de Ética veda ao assistente social compactuar

com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de

estagiários que exerçam atribuições específicas, em

substituição aos profissionais. 

100 O Código de Ética estabelece como atribuição privativa do

assistente social dirigir e coordenar unidades de ensino e

cursos de serviço social de graduação.


