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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado pela
Lei n.º 8.069/1990, em conformidade com a convenção
internacional dos direitos da criança, marca uma nova política de
defesa dos direitos e combate à sua violação. Acerca dos direitos
da criança e do adolescente, julgue os itens a seguir.

51 O ECA inaugura uma nova doutrina para a proteção dos
direitos da infância, embasado no paradigma da proteção
parcial, compartilhada e focalizada.

52 A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente é desenvolvida por um conjunto de ações
governamentais, prioritariamente pela instância estadual.

53 A violação dos direitos sociais fundamentais das crianças e
adolescentes previstos no ECA é caracterizado pela não
satisfação de necessidades vitais, como saúde, educação,
lazer, cultura, convivência familiar e comunitária.

54 O conselho tutelar é um  órgão permanente, autônomo, não
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente.

55 A medida socioeducativa de internação, prevista no ECA,
não é aplicada ao adolescente autor de ato infracional.

Lei n.º 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), estabelece a regulamentação da educação nacional e
aponta as diretrizes para a construção das políticas educacionais.
Com relação à LDB, julgue os itens seguintes.

56 A educação básica, regulamentada na LDB, é formada por
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

57 O Conselho Nacional de Educação (CNE) é a instância
responsável pela fiscalização da execução orçamentária da
política de educação.

58 A única distinção entre creche e pré-escola, contida na LDB,
está na faixa etária das crianças que frequentam essas
instituições, já que as duas oferecem educação infantil.

59 Segundo a LDB, a União atuará prioritariamente na
manutenção do ensino superior, os estados e o Distrito
Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e os
municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental
e na educação infantil.

De acordo com a Lei n.º 8.662/1993, que regulamenta a profissão
de serviço social, entre as competências do assistente social está
a de realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins
de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
Entre as atribuições privativas do assistente social está a
realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, e
pareceres sobre matéria de serviço social. Acerca de estudo
social, laudos e pareceres técnicos, julgue os itens subsequentes.

60 A elaboração dos laudos e pareceres, de abrangência coletiva
ou particularizada em indivíduos e famílias, deve ser
fundamentada nos princípios e diretrizes presentes na
legislação profissional.

61 Na construção do laudo social deve-se focar no indivíduo
isoladamente, de modo a garantir o aprofundamento do caso.

62 O assistente social é solicitado para elaborar laudos e
pareceres no campo sociojurídico; eles contribuem para o
conhecimento jurídico e para a interpretação da lei.

O desenvolvimento da ética profissional no serviço social é
matizado pelo desenvolvimento sócio-histórico da profissão. À
luz da ética profissional, julgue os próximos itens.

63 A vertente profissional de intenção de ruptura, marcada pelo
marxismo, não questionou o conservadorismo no serviço
social e os valores dele derivados.

64 O Código de Ética Profissional do Serviço Social, de 1993,
é situado como parte do processo de renovação profissional,
mas não elege princípios fundamentais que balizam o
trabalho do assistente social.

65 O ethos profissional é um modo de ser construído a partir
das necessidades sociais inscritas nas demandas postas
historicamente à profissão e nas respostas ético-morais dadas
por ela.

66 De acordo com o Código de Ética de 1993, o assistente
social pode influenciar na decisão de um indivíduo, caso esta
seja contrária aos valores e crenças individuais do
profissional.

67 Os conselhos regionais de serviço social funcionam como
tribunais superiores de ética profissional.

Com relação aos movimentos sociais e à organização de
comunidades, julgue os itens a seguir.

68 O universo referencial dos movimentos sociais pode estar
vinculado a uma classe social, uma etnia, uma religião, um
partido político ou a outras categorias sociais.

69 O movimento social, no âmbito das relações sociais, pode
ser entendido como uma ação coletiva de caráter
contestador, objetivando apenas a transformação da ordem
estabelecida na sociedade.

70 A institucionalização da participação popular em conselhos
e conferências de políticas e de direitos, nos anos 90 do
século passado, contribuiu para o fortalecimento dos
movimentos sociais no Brasil.

71 O processo de mobilização social desenvolvido pelo
assistente social em uma perspectiva crítica visa à
organização das classes subalternas, gerando e socializando
conhecimentos que fortaleçam um projeto emancipatório.

A noção de família tem-se ampliado e, hoje, podem ser
observados vários tipos de composição familiar. Além dessas
mudanças, estudiosos desse tema reconhecem que a família
continua sendo um importante espaço de socialização, reprodução
e formação dos indivíduos. A capacidade de prover as
necessidades de seus membros encontra-se estreitamente
dependente da posição que a família ocupa nas relações de
produção e reprodução social. Acerca das novas composições
familiares, e das abordagens de família, julgue os itens de 72 a 77.

72 Nas abordagens familiares verifica-se a quebra do direito à
privacidade das famílias pobres frente aos órgãos do Estado
e seus representantes.

73 O termo famílias desestruturadas surgiu originalmente para
rotular as famílias que fugiam ao modelo padrão descrito
pelo estrutural-funcionalismo e é largamente utilizado por
assistentes sociais.

74 Casais homossexuais têm o direito ao casamento civil,
equiparado ao direito já instituído para os casais
heterossexuais.
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75 A adoção resulta de processo judicial e os procedimentos
para a colocação em lar substituto estão estabelecidos no
Código Civil. 

76 A guarda é uma medida que coloca a criança ou adolescente
em família substituta (à qual cabe a prestação da assistência
material, moral e educacional), conferindo o direito de seu
detentor de opor-se a terceiros, menos aos pais.

77 A perspectiva teórico-metodológica da totalidade no trabalho
do assistente social com indivíduos e famílias permite
articular as situações individuais e(ou) familiares com as
dimensões estruturais e conjunturais que a conformam.

Desde a década de 90 do século passado, as políticas sociais
brasileiras vem sofrendo um processo de restrição que tem levado
a perdas e redução de direitos sociais para uma parcela
significativa da população. Este processo fere frontalmente o
artigo 194 da Constituição Federal, que orienta a
operacionalização da seguridade social no Brasil. Acerca da
seguridade social no Brasil, julgue os itens que se seguem.

78 A política de saúde é universal, a política de assistência é
destinada aos que dela necessitarem, e a previdência social
é assegurada aos que com ela contribuem.

79 O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios
garante que os benefícios e serviços devem ser idênticos para
toda a população, sem distinção entre urbana e rural.

80 O caráter democrático e descentralizado da administração da
política de seguridade social é deficitário; não existem
mecanismos de participação para a comunidade.

81 A diversidade das bases de financiamento é fundamental
para a estrutura da seguridade social, incidindo sobre
empregadores,  trabalhadores, e obrigando a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios a destinarem
recursos fiscais ao orçamento da seguridade social.

82 A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
Lei n.º 8.742/1993, é uma lei secundária à política de
assistência social.

83 Os benefícios assistenciais instituídos pela LOAS são os de
prestação continuada para idosos a partir dos 60 anos de
idade, e os contributivos.

A atuação profissional do serviço social pode ser compreendida
pelo conjunto diversificado e generalista de práticas e inserções
profissionais regulamentadas e normatizadas. No que concerne à
legislação vigente do serviço social, julgue os próximos itens.

84 O assistente social não pode orientar indivíduos e grupos de
diferentes segmentos sociais porque não há previsão legal
acerca do tema.

85 A supervisão direta de estágio em serviço social pode ser
realizada por todos os membros de uma equipe, desde que o
trabalho da equipe seja multiprofissional.

86 O trabalho profissional cotidiano do assistente social deve
ser orientado pelo compromisso com a qualidade dos
serviços prestados à população.

87 O assistente social tem obrigação de apresentar-se à justiça,
quando convocado na qualidade de perito para emitir laudo
acerca da área de sua competência profissional.

A crise econômica do final dos anos 70 e início dos anos
80 do século passado marca o ponto da ascensão do
neoliberalismo como força político-ideológica. O seu discurso
fundamenta-se no pensamento de Hayek, que apresenta uma
explicação e uma saída para a crise. Sua explicação parte do
postulado de que o mercado é o melhor mecanismo de gestão dos
recursos econômicos e da satisfação das necessidades dos
indivíduos.

Asa Cristina Laurell (Org). Avançando em direção ao passado: a
política social do neoliberalismo. In: Estado e políticas sociais no
neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 1995 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subsequentes.

88 A força político-ideológica a que o texto se refere se sustenta
no neoliberalismo e foi a marca de governos como Reagan,
nos Estados Unidos da América, e Thatcher, na Inglaterra.

89 A supressão das forças limitadoras do mercado significou
forte ataque ao papel do Estado como gestor e regulador da
economia.

90 A adoção do neoliberalismo pelos governos acarretou
aumento dos gastos destinados para a área social, com a
ampliação de programas e benefícios sociais.

91 Os programas estatais desenvolvidos na era neoliberal são
voltados para aliviar a pobreza e têm apoio financeiro de
organismos internacionais, como o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional.

92 O mercado de trabalho foi reestruturado com regimes e
contratos de trabalho mais flexíveis.

93 No Brasil, um dos argumentos utilizados para a reforma do
Estado foi a superação da crise fiscal.

Mesmo após 19 anos de instituição do ECA, várias formas de
violência são praticadas contra crianças e adolescentes no país.
De acordo com diversos estudos, existem algumas tipologias de
violência praticadas contra crianças e adolescentes. Julgue os
itens que se seguem acerca desse tema.

94 A violência doméstica decorre da interação de fatores
psicológicos, socioeconômicos e culturais nas relações
familiares e desdobra-se em tipos específicos de violência
doméstica física, sexual, psicológica e da negligência.

95 A violência da exploração do trabalho infantil é reflexo do
mercado de trabalho no país e, ainda, uma tentativa de
assegurar as condições de sobrevivência do grupo familiar.

96  A violência institucional praticada contra adolescente autor
de infração que cumpre medida de internação é de
responsabilidade do Estado; a ele cabe zelar pela integridade
física e mental dos internos.

Com relação aos processos de investigação social e pesquisas
qualitativa e quantitativa, julgue os itens a seguir.

97 O uso exclusivo de técnicas quantitativas de pesquisa se
caracteriza pela adoção de uma estratégia de pesquisa
modelada nas ciências naturais e embasada em observações
empíricas para explicitar fatos e fazer previsões.

98 Na pesquisa qualitativa, o objeto pesquisado é inerte e
neutro.

99 As entrevistas são um dos instrumentos mais usados nas
pesquisas sociais; elas permitem captar melhor o que as
pessoas pensam e sabem acerca do tema.

100 A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela abertura das
perguntas, rejeitando-se qualquer resposta fechada.




