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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue os
itens que se seguem.
51

A realização da entrevista pelo assistente social dispensa
planejamento prévio, visto que as demandas dos usuários do
serviço social podem ser de qualquer natureza.

52

De acordo com a concepção de estudo de caso de
Mary Richmond, deve-se iniciar o diagnóstico social do
necessitado a partir de uma entrevista em que o profissional de
serviço social colete informações para realizar a avaliação
denominada juízo final.

Com relação a assessoria, consultoria e supervisão em serviço
social, julgue os próximos itens.
63

64

Grande parte da produção teórica sobre o tema
assessoria/consultoria para o serviço social tem sido em geral
encampada pela direção da administração de empresas,
com vistas à maximização dos lucros, pressuposto distante do
atual projeto ético-político da profissão.
Na bibliografia do serviço social brasileiro, a definição de
assessoria em serviço social é imprecisa; pode ser entendida
como uma supervisão profissional, como trabalho interventivo
junto a comunidades ou movimentos sociais, ou como
militância política.

No que se refere a estudo, perícia, relatório, laudo e parecer social,
julgue os itens subsequentes.

No que tange à atuação do assistente social em equipe
multiprofissional e interdisciplinar, julgue os itens a seguir.

53

A perícia é um exame de caráter técnico e especializado, ao
passo que o laudo é um documento no qual os estudos e as
conclusões periciais são registrados de maneira fundamentada.

65

54

O estudo social expresso em relatórios ou laudos sociais deve
ser elaborado com base na situação e na história do usuário,
de forma que se focalize a intervenção sobre o indivíduo.

55

A perícia social realizada pelo assistente social se converte em
instrumento de poder, uma vez que pode compor autos
judiciários e contribuir para esclarecer os fatos acerca do
objeto que é analisado por esses autos.

66

67

A respeito do projeto ético-político do serviço social, julgue os
itens seguintes.
56

De acordo com o atual projeto ético-político do serviço social,
os objetivos e as finalidades da ação profissional devem
se reportar, primeiramente, aos determinantes institucionais do
empregador e, secundariamente, ao projeto da categoria
profissional.

57

A prática profissional cotidiana não se sujeita à alienação;
por isso, favorece a liberdade e a criatividade profissional.

58

A direção social conferida aos objetivos de um projeto de ação
profissional deve ser dotada de neutralidade.

59

De acordo com a ontologia do ser social, a dimensão
teleológica deve estar presente no processo de trabalho do
assistente social, articulando as escolhas que ele fará quanto ao
objeto, aos meios de trabalho, às atividades e às finalidades de
sua atuação.

Acerca dos processos de planejamento e de intervenção profissional
do assistente social, julgue os itens subsequentes.
68

69

A reconceitualização do serviço social decorreu do processo
internacional de erosão do serviço social tradicional.

61

O pensamento de origem marxista permeava o universo
profissional dos assistentes sociais antes do movimento
de reconceitualização do serviço social.

62

O processo de renovação do serviço social é representado por
estágios de dominância teórico-cultural e ideopolítica, que,
por serem bem delimitados, não se sobrepõem.

O planejamento e a elaboração do projeto profissional
possibilitam ao assistente social a análise dos resultados do
trabalho realizado.
O projeto profissional elaborado pelo assistente social é um
instrumento importante para o trabalho com outros
profissionais bem como para o balizamento do entendimento
da profissão pela instituição empregadora.

Com relação à atuação do assistente social em visitas domiciliares
e institucionais, julgue os itens a seguir.
70

71

No que concerne aos fundamentos históricos e teórico-metodológicos
do serviço social, julgue os itens subsecutivos.
60

Uma das características principais da atuação do profissional
do serviço social em equipes multidisciplinares é a necessidade
de os diversos profissionais trabalharem de maneira uniforme
e colaborativa, propondo ações integradas entre si.
A atuação do assistente social no âmbito da saúde inclui
o desenvolvimento de ações multiprofissionais para
a identificação de casos suspeitos ou constatados de violência
sexual, bem como a notificação desses casos.
A atuação do assistente social em equipe interdisciplinar deve
desenvolver-se de forma independente daquela dos
profissionais das demais áreas, de modo que os planos de
intervenção de cada profissional sejam executados
separadamente de acordo com teorias e metodologias próprias
de sua área.

72

73

Uma das técnicas que pode ser utilizada pelo assistente social
durante a visita domiciliar multiprofissional é a terapia
familiar, por meio da qual se amplia o reconhecimento
do campo psíquico do usuário e de sua relação familiar.
A visita domiciliar é um instrumento técnico que permite
a observação e o conhecimento do contexto social vivido pelo
sujeito, por sua família e pela comunidade onde ele se
encontra, devendo ser realizada com objetivos definidos e com
base em princípios éticos.
A visita institucional não agendada tem caráter inteiramente
investigativo, pois permite ao assistente social observar
o cumprimento de requisitos psicossociais predefinidos em
entrevista estruturada pela equipe interdisciplinar.
As visitas domiciliares, os estudos socioeconômicos para
a concessão de benefício, os relatórios sociais e a triagem
social são considerados atividades historicamente assumidas
por assistentes sociais.

||251TCEPA_017_01N722611||

Criado em 1991, pela Lei n.º 8.242, o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) é um órgão
colegiado e deliberativo que atua na formulação e no
desenvolvimento das políticas relacionadas à saúde da criança
e do adolescente. Julgue os itens seguintes, relativos à composição,
às competências e à atuação desse conselho.
74

É competência do CONANDA avaliar a atuação dos conselhos
estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente,
assim como apoiar a promoção de campanhas educativas sobre
direitos da criança e do adolescente.

75

O presidente do CONANDA é nomeado e destituído pelo
presidente da República.

76

A composição do CONANDA é paritária, sendo metade dos
seus membros composta por representantes de entidades não
governamentais e a outra metade por representantes do
Poder Executivo.

77

79

81

82

83

84

e programas sociais de saúde, julgue os itens subsequentes.
85

Idosos, gestantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo,
lactantes e pessoas portadoras de deficiência devem ter acesso
a assentos reservados nos transportes de empresas públicas.

O idoso tem direito a exercer atividades profissionais em
empresas privadas e públicas até o limite máximo de sessenta
e nove anos incompletos.

de prioridades em saúde pública.
86

As empresas de transporte coletivo interestadual devem
garantir a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para
idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
É assegurado ao idoso internado em instituição de saúde
pública ou privada o direito a acompanhante em tempo
integral, exceto nos casos de morbidades endêmicas e
transmissíveis.

É responsabilidade do governo federal financiar as ações de
atenção à saúde indígena, mas instituições governamentais
e não governamentais poderão colaborar com o custeio
e a execução dessas ações.

87

A parturiente atendida pelo SUS tem direito de indicar um
acompanhante durante o trabalho de parto, ficando o acesso do
acompanhante ao pós-parto condicionado à indicação da
equipe profissional do hospital.

88

A iniciativa privada pode participar de forma complementar na
prestação de serviços do SUS para garantir a cobertura
assistencial de ações e serviços de saúde à população
brasileira. Nesse caso, terão prioridade de credenciamento no
SUS as instituições particulares de maior porte assistencial
e que desenvolvam ações de vigilância sanitária.

89

As comissões intergestores regionais são instâncias vinculadas
ao Ministério da Saúde criadas para pactuar e avaliar
a organização das redes interestaduais de atenção à saúde.

90

A execução da política de sangue e hemoderivados e das ações
de vigilância sanitária faz parte do campo de atuação do SUS.

Julgue os itens subsecutivos, acerca do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA).
91

A participação na vida política e a prática de esportes são
consideradas aspectos do direito à liberdade do adolescente.

92

O poder público, a família, a sociedade e a comunidade devem
garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

93

Quando a mãe estiver sujeita a pena de dois ou mais anos de
reclusão, por condenação criminal, ela perderá o poder legal

Para pessoas com idade a partir dos sessenta e cinco anos, está
assegurado o direito à gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos, sendo necessária a apresentação de
documento que comprove a idade.
É responsabilidade do Ministério Público, do conselho do
idoso e da vigilância sanitária fiscalizar as entidades
governamentais e não governamentais de atendimento ao
idoso.

São considerados princípios do SUS a participação da
comunidade e a utilização da epidemiologia para a definição

Os obesos têm direito à prioridade de atendimento em todas as
instituições financeiras.

Tendo em vista que o envelhecimento da população brasileira gera
necessidades de mudanças na organização de ações e serviços,
no desenvolvimento das políticas públicas e na ampliação dos
direitos dessa população, julgue os itens seguintes à luz da
legislação pertinente aos direitos dos idosos.
80

A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS) e de políticas

Os membros do CONANDA recebem uma ajuda de custo
mensal, que se equipara ao valor de um salário mínimo,
para desenvolverem suas funções e atribuições durante
o mandato.

A respeito da prioridade de atendimento a segmentos da população
brasileira assegurada por lei, julgue os próximos itens.
78
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sobre seus filhos menores, devendo a tutela das crianças ser
direcionada a instituição pública de guarda de menores, desde
que seja na mesma unidade federada.
94

É responsabilidade dos pais ou responsáveis matricular seus
filhos na rede regular de ensino, devendo os dirigentes de
estabelecimentos de ensino comunicar ao conselho tutelar os
casos de reiteração de faltas injustificadas.

95

De acordo com o ECA, é considerada criança a pessoa com até
doze anos de idade incompletos.

96

É competência dos centros de referência especializados de
assistência social realizar visitas periódicas às maternidades
públicas para identificar gestantes que tenham interesse em
entregar seus filhos para adoção.
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Considerando a legislação específica e as disposições da
Constituição Federal de 1988 (CF) relativas à seguridade social,
julgue os próximos itens.
97

98

99

100

101

Na prática, política de estado e política de governo são
análogas, uma vez que ambas as orientações corporificam
e operacionalizam ações de interesse público.
O regime federativo orienta e formaliza a organização das
instituições constitucionais no campo da seguridade social; por
isso, a implementação das políticas sociais depende da
repartição dos poderes públicos.
A Lei Orgânica da Seguridade Social, além de determinar que
as áreas de saúde, previdência social e assistência social sejam
objetos de leis específicas, a fim de que estas regulamentem
e organizem a estrutura e o funcionamento dessas políticas,
estabelece que as fontes de financiamento da seguridade devem
advir de recursos oriundos de dotações estatais e contribuições
sociais.

103

104

105

Tendo em vista a imprescindibilidade, para o assistente social,
do estudo da estrutura familiar, das relações jurídicas básicas que
envolvem essa matéria e dos procedimentos institucionais previstos
na CF e na legislação complementar, julgue os itens seguintes.
106

Dado o entendimento da CF de que a integração familiar
é direito de todos e base da sociedade, a carência de recursos
financeiros não pode ser motivo para a suspensão ou perda
do poder familiar.

107

Na política de assistência social, a matricialidade sociofamiliar
é central, sendo necessário para assegurar a integração dos
membros garantir condições de sustentabilidade, em que
as necessidades básicas sejam referência categorial.

108

O amparo ao idoso deve ocorrer, preferencialmente, em
instituições asilares para que sejam garantidas melhores
condições à sua sobrevivência.

109

Conforme as diretrizes do SINASE, a articulação entre as áreas

Por ser uma sociedade instituída na divisão sociotécnica do
trabalho, a ordem social, nos moldes previstos na CF,
considera o trabalho um valor ético-constitucional e um direito
e dever de todos, sendo a renda um produto do trabalho social.

da educação, saúde e assistência social é estratégica para
a aplicação das medidas socioeducativas. No entanto, para que

De acordo com a CF, os órgãos públicos, em especial os
vinculados à seguridade social, devem oferecer aos usuários
acesso à informação, que deve ser ajustada ao perfil do
público, de forma a garantir a compreensão do seu conteúdo.

de Garantia de Direitos.

Haja vista o entendimento de que o Estado democrático de direito
é aquele comprometido com os direitos fundamentais da pessoa,
tendo por referência legal as garantias constitucionais e por
princípio a participação da população, julgue os itens subsequentes,
relativos às garantias constitucionais e à participação popular nas
políticas brasileiras de seguridade social.
102
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Os benefícios previdenciários concedidos por incapacidade
para o trabalho são o auxílio-doença e a aposentadoria por
invalidez, em situações que devem ser avaliadas de acordo com
o contexto, podendo a incapacidade dever-se a causas
estranhas à atividade laboral, a acidente ou a doença do
trabalho.
O auxílio-reclusão, que é destinado a todos os dependentes
de detentos ou reclusos, é pago independentemente do tempo
de contribuição e concomitantemente a pagamento de salário
da empresa empregadora do detento, aposentadoria ou outro
tipo de benefício.
O ato de instituição do Conselho Nacional de Assistência
Social extinguiu o Conselho Nacional de Serviço Social
e inaugurou uma nova fase para a assistência social no Brasil.
Compete ao Conselho Nacional de Saúde elaborar, monitorar
e deliberar sobre a política de saúde, criando comissões
intersetoriais permanentes com vistas à integração dos serviços
de saúde com as instituições de ensino superior e profissional.

haja uma articulação intersetorial, é necessária a participação
da coordenação dos órgãos que compõem o Sistema
110

Uma das diretrizes do SINASE garante autonomia e
participação dos adolescentes em discussões que visam
assegurar o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos
em unidades de internação.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece
a liberdade, a justiça e a paz no mundo como os fundamentos
para que os direitos sejam iguais. A esse respeito, julgue os itens
que se seguem.
111

Conforme estabelecido pela LDB, a oferta de vagas para
a inserção de aluno especial na rede regular de ensino deve ser
assegurada pelo Estado para crianças na faixa etária de zero
a seis anos, durante a educação infantil.

112

A Lei Maria da Penha estabelece que a assistência a mulher
vítima de violência deverá ser prestada de forma articulada
e intersetorialmente, no entanto não aponta quais são
as principais políticas setoriais para tanto.

113

De acordo com o PNDH, toda pessoa tem direito a instrução,
que deverá ser gratuita em todos os níveis de escolaridade.

114

As penas definidas pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas (SISNAD) a serem aplicadas ao indivíduo que
adquire, guarda ou transporta drogas para consumo pessoal
sem autorização incluem advertência sobre os efeitos das
drogas, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida
e medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.
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Considerando que o projeto ético-político da categoria profissional
dos assistentes sociais contempla em seu núcleo o reconhecimento
da liberdade como valor ético central, sendo três as dimensões
que o materializam, julgue os itens a seguir.
115

Conforme resolução do Conselho Federal de Serviço Social,
é vedada, em processo judicial, a participação do assistente
social em metodologia de inquirição especial a crianças
e adolescentes, estando sujeito a penalidades o profissional que
a infringir.

116

A resolução específica do Conselho Federal de Serviço Social
sobre estagiários do serviço social define que a decisão acerca
dos alunos a serem supervisionados fica a cargo do supervisor
de campo, não havendo limites quanto ao número de
estagiários por supervisor e quanto às horas trabalhadas por
estagiário.

117

O assistente social é um profissional que tem direitos legais
quanto ao livre exercício das atividades inerentes a sua
profissão, estando facultado a ele substituir profissional que
tenha sido exonerado por defender princípios da ética
profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração,
demissão ou transferência.

118

É dever do assistente social, em sua relação com o usuário,
democratizar as informações, por meio da criação de
mecanismos de desburocratização dos serviços prestados, a fim
de que elas possam ser utilizadas para o fortalecimento dos
interesses e da participação institucional dos usuários.

119

O Código de Ética do assistente social assegura o sigilo
profissional e deixa claro que, sob nenhuma hipótese,
o profissional poderá revelar as informações coletadas junto
ao usuário.

120

Compete ao assistente social orientar indivíduos e grupos
de diferentes segmentos sociais no que diz respeito
à identificação dos recursos aplicados e disponíveis nos
programas e serviços nos quais estão inseridos, estando o não
cumprimento dessa competência sujeito a penalidades no
Código de Ética profissional.
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Espaço livre

