
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 
 

21. Ao se abordar o processo de institucionalização da prática profissional do Serviço Social, conforme o pensamento de 
Iamamoto, pode-se afirmar corretamente que: 
A) O processo de surgimento e desenvolvimento de grandes entidades assistenciais única e exclusivamente estatais é 

também o processo de legitimação e institucionalização do Serviço Social, pois a consolidação da profissão de 
Assistente Social só se deu a partir da abertura do mercado de trabalho em tais entidades. 

B) No seu processo de institucionalização, o Serviço Social reaparece modificado, dentro do aparelho de Estado e de 
grandes instituições assistenciais, rompendo totalmente com suas características fundamentais: ação educativa e 
doutrinária. 

C) O Serviço Social institucionalizado, a partir dos aspectos materiais de sua intervenção, deixa de se constituir numa das 
engrenagens de execução das políticas sociais do Estado e corporações empresariais para assumir a forma da 
distribuição controlada da caridade particular das classes dominantes. 

D) A ação do Serviço Social configura-se como instrumento de esmorecimento e conscientização quanto aos direitos, 
serviços e benefícios proporcionados pelas instituições, e que poderão ser utilizados pelos segmentos da população 
para os quais são orientados. 

E) Aliada às práticas materiais realizadas no âmbito das instituições, a ação ideológica dos aconselhamentos aparece como 
uma outra face da prática do Serviço Social. Através dessa prática, o Assistente Social busca incentivar a inadaptação e 
a insubordinação da população-cliente à instituição e aos programas. 

 
22. O Serviço Social no Brasil passou por um processo de renovação denominado “perspectiva modernizadora”, com o intuito 

de adequação às exigências postas pelos processos sócio-políticos emergentes do período. Assinale a opção que, 
segundo Netto, contém a afirmação inteiramente correta sobre a “perspectiva modernizadora”: 
A) Conecta-se à concepção desenvolvimentista, exigindo aportes técnicos elaborados e complexos, o que pode ser 

comprovado nos seminários de Araxá e de Teresópolis, que pos sua vez, representam, respectivamente, a cristalização 
e a afirmação da perspectiva modernizadora. 

B) Há uma aproximação com a teoria marxiana, no intuito do rompimento com a ordem capitalista vigente. 
C) É considerada a primeira expressão do processo de renovação do Serviço Social no Brasil. Concebe-se o Serviço Social 

como um instrumento profissional de suporte a políticas de desenvolvimento. 
D) Há a completa negação da tradição positivista, em que as problemáticas ideológicas são reveladas para o 

redimensionamento metodológico das práticas profissionais. 
E) Possui como ponto forte a recusa dos padrões teórico-metodológicos da tradição positivista, apoiando-se em critérios a 

partir da compreensão homem e mundo, orientada pela fenomenologia. 
 
23. Sobre o Serviço Social na atualidade, é incorreto afirmar que: 

A) O profissional de Serviço Social afirma-se socialmente como um trabalhador assalariado, inserindo-se no mercado de 
trabalho através da relação de compra e venda de sua força de trabalho. 

B) O Assistente Social possui como instrumento básico de trabalho a linguagem. 
C) O trabalho do Assistente Social situa-se predominantemente no campo político-ideológico, ou seja, exerce funções de 

controle social e reprodução da ideologia dominante junto aos segmentos subalternos. 
D) O Serviço Social é uma profissão liberal, o que pode ser comprovado não apenas na sua regulamentação, mas 

principalmente na sua inserção profissional contemporânea, ou seja, nas condições em que exerce o seu trabalho. 
E) O conhecimento dos processos sociais e a pesquisa da realidade social são componentes indissociáveis do exercício 

profissional do Serviço Social. 
 
24. Assinale a opção incorreta quanto às características e/ou implicações do capitalismo em tempos de acumulação flexível, 

segundo Harvey: 
A) Enfraquecimento do trabalho organizado também pela migração dos focos de acumulação para regiões sem tradição 

industrial anterior e a reimportação para os centros mais antigos de normas e práticas regressivas já implantadas nas 
novas áreas. 

B) Flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. 
C) Reestruturação do mercado de trabalho: aumento do emprego regular, diminuição do uso do trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratado, impulsionado pelo fortalecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-
obra excedente. 

D) Metamorfose dos sistemas de trabalho, ao verificar-se que o crescimento da subcontratação organizada oportuniza a 
criação de pequenos negócios e ao mesmo tempo permite o reflorescimento de sistemas mais antigos como o trabalho 
doméstico patriarcal ou familiar que se transformam de apêndices a peças centrais do sistema produtivo. 

E) Os sistemas de produção flexível proporcionaram uma aceleração do ritmo de inovação do produto, aliada tanto à 
exploração de nichos de mercado altamente especializados e de pequena escala, como à redução do tempo de giro de 
produtos e de consumo, o que se tornou fundamental à reprodução do capital em condições adversas a ele próprio. 

 
25. É característica da reflexão marxista sobre o social, o princípio do(a): 

A) função social.      B) adaptação. 
C) totalidade.       D) interacionismo. 
E) hermenêutica. 

 
26. Segundo Iamamoto, o crescimento da pobreza e da miséria passa a comprometer os direitos sociais e humanos, inclusive 

o direito à própria vida, e está relacionado com alguns fatores. Leia as enumerações a seguir: 
I. O domínio do grande capital financeiro em relação ao capital produtivo. 

II. O desemprego e a crescente exclusão de contingentes expressivos de trabalhadores da possibilidade de inserção ou 
re-inserção no mercado de trabalho. 

III. O aumento da oferta de trabalho assalariado formal na indústria devido à alteração na divisão social do trabalho. 



Corresponde corretamente a tais “fatores”, segundo a autora, o que se afirma em: 
A) I, somente.       B) II, somente. 
C) I e II, somente.      D) I, II e III. 
E) I e III, somente. 

 
27. Sobre os condicionantes da prática profissional do Serviço Social é incorreto afirmar: 

A) Os condicionantes internos dizem respeito a competências do Assistente Social, como, por exemplo, o acionamento de 
estratégias e técnicas. 

B) Os condicionantes externos abrangem um conjunto de fatores que não dependem exclusivamente do sujeito profissional. 
C) Os condicionantes internos dizem respeito à capacidade de leitura da realidade conjuntural por parte do profissional. 
D) Os condicionantes externos abrangem, inclusive, os recursos colocados à disposição para o trabalho pela instituição ou 

empresa que contrata o Assistente Social. 
E) Os condicionantes internos correspondem, inclusive, às relações de poder institucional. 

 
28. Há três dimensões básicas na divisão social e técnica do trabalho do Assistente Social: a natureza formativa, a gestão e 

gerência dos serviços e a produção propriamente dita dos serviços. A entrevista é concebida como um dos instrumentos da 
prática profissional do Serviço Social na atualidade, um processo de trabalho, está inserida na dimensão da produção de 
serviços e possui algumas técnicas de realização. Relacione corretamente a descrição com a respectiva técnica de 
entrevista. 
1. Acolhimento. 
2. Questionamento. 
3. Reflexão. 
4. Clarificação. 
5. Exploração. 

 
(00) Não se limita ao ato de receber e ouvir, mas a uma seqüência de atos que buscam a intervenção resolutiva. 
(00) Pretende oferecer ao usuário a possibilidade de examinar as suas crenças ou supostas formas de conhecimento à luz 

dos fundamentos que as sustentam. 
(00) Tanto se deriva dos dados que o indivíduo aponta, como também do conhecimento do Assistente Social sobre o 

conteúdo do que está em pauta. 
(00) Tem como propósito auxiliar a pessoa a compreender o que é dito na entrevista. 
(00) O Assistente Social procura investigar áreas da vida do usuário que requerem exame mais profundo. 

 
A seqüência que responde corretamente é: 
A) 3, 2, 5, 1, 4       B) 2, 3, 4, 1, 5 
C) 1, 2, 3, 4, 5      D) 1, 3, 2, 4, 5 
E) 2, 5, 3, 1, 4 

 
29. A entrevista está incluída no conjunto dos instrumentos da prática do Serviço Social da contemporaneidade. Segundo 

Garret, a entrevista tem por objetivo básico: 
A) Obter uma compreensão do problema e da situação do usuário. 
B) Analisar o problema do usuário individualmente, apenas. 
C) Adquirir comprovação de informações. 
D) Oferecer ao usuário segurança e apoio diante da situação-problema. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
30. Segundo o pensamento de Guerra, há algo que precede a discussão acerca dos instrumentos e técnicas necessários ao 

fazer profissional: a sua instrumentalidade. Assinale a alternativa que, de acordo com a autora, caracteriza a 
instrumentalidade do exercício profissional do Assistente Social como uma mediação: 
A) Capacidade que a profissão porta de ser convertida em instrumento nas mãos do Estado para a operacionalização das 

políticas sociais. 
B) Refere-se à sua peculiaridade operatória, ao aspecto instrumental-operativo das respostas profissionais em face das 

demandas das classes, aspecto que permite o reconhecimento social da profissão. 
C) É visualizada nas funções que lhe são requisitadas: executar, operacionalizar, implementar políticas sociais 

(fragmentadas, setorizadas, segmentadas), já que este é o espaço de inserção sócio-ocupacional do Assistente Social 
no capitalismo monopolista. 

D) Permite a passagem das ações meramente instrumentais para o exercício profissional crítico e competente, além de ser 
campo de compreensão das particularidades do exercício profissional e das singularidades do cotidiano. 

E) Pode ser percebida no horizonte do exercício profissional, que é o cotidiano das classes vulnerabilizadas, por meio da 
modificação da realidade e da intervenção nas condições objetivas e subjetivas da vida dos sujeitos, visando à mudança 
de valores, hábitos, atitudes e comportamentos de indivíduos e grupos. 

 
31. Para Guerra, a mediação é campo privilegiado das determinações concretas que se estabelecem no real e também campo 

privilegiado das articulações entre: 
A) autonomia e independência.     B) universalidade e particularidade. 
C) poder burguês e elite dominante.    D) ações assistenciais e promoção social. 
E) classes subalternas e cotidiano. 
 

32. O planejamento na prática de intervenção do profissional de Serviço Social é indispensável para garantir: 
A) Desenvolvimento teórico e prático.    B) Acompanhamento do usuário. 
C) Racionalidade da ação do Serviço Social.   D) Levantamento da coleta de dados. 
E) Encaminhamento aos programas sociais. 



33. O Planejamento Estratégico é o planejamento voltado para a visão ampla, global e de longo alcance da organização, 
baseada na análise do contexto. Sua finalidade é buscar alternativas de: 
A) ação.       B) composição. 
C) responsabilidade.      D) condições. 
E) adaptação. 

 
34. Em uma pesquisa social na perspectiva qualitativa, são procedimentos metodológicos da análise de conteúdo, exceto: 

A) a categorização.      B) a inferência. 
C) a descrição.      D) a análise de freqüência. 
E) a interpretação. 

 
35. De acordo com Barros e Lehfeld, a estrutura de um relatório de pesquisa deverá ser a seguinte: 

A) Introdução, Avaliação e Conclusão. 
B) Introdução, Análise e Interpretação dos dados. 
C) Interpretação dos dados e Avaliação. 
D) Introdução, Desenvolvimento e Análise dos dados. 
E) Introdução, Desenvolvimento, Análise, Interpretação dos dados e Conclusão. 

 
36. Segundo Barros e Lehfeld, na pesquisa, existem basicamente dois procedimentos de seleção de determinação da amostra, 

que são: 
A) probabilística e intencional.     B) probabilística e não probabilística. 
C) representativa e ocasional.     D) acidental e introdutiva. 
E) agrupada e casual. 

 
37. Assinale o correto, quanto às atribuições privativas do Assistente Social, de acordo com a Lei 8662/93: 

A) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos. 

B) Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. 
C) Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, a grupos e à população. 
D) 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. 
E) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da 

categoria profissional. 
 
38. De acordo com a Lei 8662/93, pode-se afirmar corretamente: 

A) Cabe ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais 
habilitados. 

B) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) organizar e manter o cadastro das instituições e obras sociais 
públicas e privadas, ou de fins filantrópicos. 

C) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. 
D) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) será mantido por contribuições, taxas e emolumentos, doações e 

legados e outras rendas. 
E) As delegacias seccionais contarão com cinco membros efetivos: um Delegado, um Secretário, dois Fiscais e um 

Tesoureiro. 
 
39. De acordo com a Lei 8662/93, artigo 4º, inc. VII, é competência do Assistente Social participar no __________, 

__________ e ____________de ____________ para subsidiar ações profissionais. A opção que completa corretamente, e 
na seqüência, as lacunas é: 
A) planejamento, execução, avaliação, pesquisas. 
B) gerenciamento, monitoramento, divulgação, pesquisas. 
C) parecer, monitoramento, divulgação, pesquisas. 
D) encadeamento, monitoramento, avaliação, usuários. 
E) gerenciamento, execução, avaliação, usuários. 

 
40. Assinale a assertiva que está de acordo com o disposto no Código de Ética Profissional do Assistente Social, instituído pela 

Resolução CFESS Nº 273/93: 
A) Em regra geral, é vedado ao Assistente Social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 

conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. 
B) Nas relações com as instituições empregadoras e outras, constitui dever do Assistente Social integrar comissões 

interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta 
profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. 

C) O Assistente Social tem direito a denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha 
quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e as diretrizes do Código de Ética, mobilizando, inclusive, o Conselho 
Regional, caso se faça necessário. 

D) O sigilo profissional não poderá ser quebrado em hipótese alguma, mesmo que a situação, envolvendo ou não fato 
delituoso, possa trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. 

E) O sigilo profissional protegerá o usuário em tudo aquilo de que o Assistente Social tome conhecimento, como 
decorrência ou não do exercício da atividade profissional. 

 



41. Considere as afirmações abaixo a respeito do projeto ético-político do Serviço Social e do Código de Ética do Assistente 
Social de 1993: 

I. O debate ético na profissão de Assistente Social supõe o domínio de categorias filosóficas complexas, que, por sua 
vez, garantem por si mesmas a realização objetiva dos valores e princípios ético-políticos. 

II. O projeto ético-político profissional está intimamente relacionado a projetos societários cuja teleologia comporta uma 
ética de emancipação humana, projetando-se na direção de uma sociedade que ofereça aos trabalhadores a 
oportunidade de desenvolvimento pleno, supondo, desse modo, a erradicação de todos os processos de exploração, 
opressão e alienação. 

III. O Código de Ética de 1993 aponta que a competência ético-política profissional depende somente de uma vontade 
política e da adesão a valores, ou seja, é indiferente à capacidade de torná-los concretos. 

 
Assinale o correto: 
A) Apenas I está correto.     B) Apenas II está correto. 
C) Apenas III está correto.     D) I e II estão corretos. 
E) II e III estão corretos. 
 

42. Assinale a alternativa que não consta como princípio fundamental do Código de Ética do Assistente Social, instituído pela 
resolução CFESS nº 273/93: 
A) Reconhecimento da liberdade como valor ético central. 
B) Posicionamento em favor da igualdade e justiça social. 
C) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. 
D) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. 
E) Compromisso com o constante aprimoramento profissional. 

 
43. Nas duas últimas décadas, o Brasil vem apresentando enorme desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de 

pobreza. Como política de enfrentamento do Estado Brasileiro a essa realidade, pode-se citar o Programa Bolsa-Família. 
Sobre o referido programa, assinale o item correto: 
A) Pauta-se na articulação das duas únicas dimensões essenciais: promoção do alívio imediato da pobreza e reforço ao 

exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação. 
B) O cadastramento das famílias, executado pela União, visa a obter o diagnóstico socioeconômico das mesmas. 
C) Exige condicionalidades a serem cumpridas pelos beneficiários do Programa. 
D) São beneficiadas as famílias com renda per capita de até 1(um) salário mínimo. 
E) Programa de transferência indireta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. 

 
44. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Considere as seguintes proposições relativas ao ECA: 
I. O ECA preconiza como direitos fundamentais, entre outros, o direito: à vida, à saúde, à dignidade, à convivência 

familiar, ao ambiente ecologicamente equilibrado, à educação e à profissionalização. 
II. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. 

III. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou quaisquer deles e seus ascendentes. 
IV. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
V. Nos termos do ECA, considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e 

bases da legislação de educação em vigor. 
 

Está correto o que se afirma em: 
A) I e V.       B) I, II e V. 
C) II e III.       D) I, II, III, IV e V. 
E) II e V. 

 
45. A formação técnico-profissional do adolescente, nos termos do artigo 63 da Lei 8069/90 (ECA), obedecerá aos seguintes 

princípios, com exceção do(a): 
A) freqüência obrigatória ao ensino regular. 
B) atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 
C) desempenho escolar satisfatório. 
D) garantia de acesso ao ensino regular. 
E) horário especial para o exercício das atividades. 

 
46. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preconiza o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, 

não assegurando, todavia, à criança e ao adolescente: 
A) igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 
B) direito de ser respeitado por seus educadores. 
C) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
D) acesso à escola pública e gratuita próxima ou não de sua residência. 
E) direito de organização e participação em entidades estudantis. 
 

47. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 90, as entidades de atendimento são responsáveis 
pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes em 
regime de _____________. Assinale a única opção que preenche incorretamente a lacuna, nos termos do artigo 90 do 
ECA: 
A) internação.       B) colocação familiar. 
C) abrigo e internação.      D) liberdade assistida. 
E) atendimento grupal. 



48. Considere as afirmativas a seguir: 
I. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não dispuserem de meios para a própria subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família, é assegurado o beneficio mensal de 1 (um) salário-mínimo. 
II. É facultado às entidades de longa permanência ou casa-lar firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa 

idosa abrigada. 
III. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a dependência 

econômica para os efeitos legais. 
IV. O idoso poderá participar do custeio da entidade filantrópica ou casa-lar com o percentual de até 70%(setenta por 

cento) de qualquer benefício previdenciário ou Assistência Social percebido por ele, percentual estabelecido pelo 
Conselho Municipal do Idoso ou Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
Com base no Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741/2003, está correto o que se afirma em: 
A) III.       B) I e III. 
C) II e IV.       D) IV. 
E) I, II, III e IV. 

 
49. Sobre o Direito à Saúde, previsto no capítulo IV, Título II, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), assinale o incorreto: 

A) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado. 
B) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante. 
C) O médico em nenhuma hipótese poderá optar pelo tratamento de saúde mais favorável ao idoso, já que a opção deverá 

ser feita somente pelo curador, familiares ou pelo próprio idoso. 
D) O idoso tem direito à reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do 

agravo da saúde. 
E) A prevenção e manutenção da saúde do idoso poderão ser efetivadas por meio de cadastramento da população idosa 

em base territorial. 
 
50. São objetivos da Política Pública de Assistência Social, exceto: 

A) Universalização dos direitos sociais, enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, garantia dos mínimos sociais, 
atendimento das contingências sociais. 

B) Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social  tenham centralidade nos indivíduos que apresentem situação 
de risco pessoal e social. 

C) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos. 
D) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial. 
E) Ampliar o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais. 

 
51. Com relação aos princípios da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), considere as afirmativas a seguir: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor central. 
II. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

III. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 

IV. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade. 
V. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento. 

 
É Princípio da Assistência Social, segundo o artigo 4º da LOAS, o que se afirma em: 
A) II, III, IV e V.      B) I, apenas. 
C) II e III.       D) I, III e IV. 
E) III, IV e V.  
 

52. Considere as afirmativas referentes ao disposto na LOAS, Lei N° 8742/93: 
I. Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas 

ações são voltadas para as necessidades básicas. 
II. Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte. 

III. Os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa portadora de deficiência poderão ser articulados ou não 
com o benefício de prestação continuada. 

IV. O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e 
regulamentares exigidos para a sua concessão, devendo o pagamento ser efetuado até 45 dias após cumpridas as 
exigências. 

 
Está incorreto o que se afirma em: 
A) I, apenas.       B) I e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas.      D) III, apenas. 
E) III e IV, apenas. 

 
53. Segundo o artigo 9º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o funcionamento das entidades e organizações de 

assistência social depende de prévia inscrição no ______________. Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna: 
A) Ministério do Desenvolvimento Social. 
B) Fundo de Assistência Social. 
C) Ministério Público Federal ou Estadual, conforme o caso. 
D) Conselho Estadual de Assistência Social e Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 
E) Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

 



54. O artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei Nº 9394/96 - estabelece as finalidades do Ensino Médio. 
Considere as afirmativas a seguir: 

I. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo. 

II. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos. 

III. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

IV. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico. 

V. Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 
no ensino de cada disciplina. 

 
Não consta no artigo 35 da LDB como finalidade do Ensino Médio: 
A) I, apenas.       B) II, apenas. 
C) III, apenas.       D) IV, apenas. 
E) V, apenas. 

 
55. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9394/96 – dispõe sobre a Educação Profissional e Tecnológica. 

Assinale o correto, de acordo com a LDB, sobre essa modalidade de educação: 
A) A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes 

níveis de modalidade de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
B) O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, não poderá ser objeto de avaliação. 
C) Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, registrados ou não, terão validade nacional. 
D) As escolas técnicas e profissionalizantes não poderão oferecer cursos especiais, abertos à comunidade. 
E) Constitui finalidade básica da educação profissional estimular a criação cultural. 

 
56. Assinale o incorreto em relação ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei Nº 9394/96-, nos artigos 

que tratam da Educação de Jovens e Adultos: 
A) Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 

mediante exames. 
B) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

exclusivamente no ensino fundamental. 
C) O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 

e complementares entre si. 
D) Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos. 
E) Os sistemas de ensino assegurarão oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
 
57. Dentre os instrumentos utilizados no trabalho do Assistente Social no campo da educação, pode-se citar a entrevista, que 

exige um rito para o seu desenvolvimento, ou seja, envolve determinadas etapas. Assinale o item que expressa 
corretamente as etapas da entrevista: 
A) Planejamento, execução e registro. 
B) Planejamento, estabelecimento da finalidade e delimitação do espaço físico. 
C) Escuta, planejamento e delimitação da situação-problema. 
D) Aconselhamento, reflexão e ação. 
E) Escuta, sugestão e persuasão. 
 

58. Uma Assistente Social, servidora de uma instituição educacional, realizou visita domiciliar a um aluno, onde constatou a 
situação de extrema pobreza do grupo familiar do mesmo, o que comprometia a sua freqüência à instituição e o seu 
rendimento escolar. Considere as ações abaixo: 

I. Elaborar parecer a respeito da situação detectada. 
II. Incluir o aluno em programa de assistência da instituição. 

III. Registrar a situação e encaminhar à direção geral da instituição, somente.  
IV. Realizar encaminhamento da família do aluno para demais programas sociais existentes. 
V. Realizar acompanhamento sistemático à família do aluno. 

 
É o procedimento correto da Assistente Social, em relação à situação apresentada, o disposto em: 
A) II, III, IV e V.      B) I, II, III e IV. 
C) I, II, IV e V.       D) I, II e V. 
E) III. 
 

59. O profissional de Serviço Social, no desenvolvimento de suas ações na comunidade escolar, precisa _______ para 
conduzir e motivar pessoas e grupos a exercerem suas tarefas a fim de alcançar os objetivos propostos. Preenche 
corretamente a lacuna: 
A) subjugar.       B) adaptar. 
C) esperar.       D) liderar. 
E) manipular. 

 



60. Não é atividade técnica do profissional de Serviço Social na área educacional: 
A) Pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para caracterização da população escolar. 
B) Elaboração e execução de programas de orientação sócio-familiar, visando a prevenir a evasão escolar e melhorar o 

desempenho e rendimento do aluno. 
C) Participação na elaboração de programas de prevenção à violência, uso de drogas e alcoolismo. 
D) Participação na elaboração de programas que visem a prestar esclarecimentos e informações sobre doenças infecto-

contagiosas e demais questões de saúde pública. 
E) Assessoria financeira do desenvolvimento de todos os programas institucionais.   

 
 


