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ESPECIALIDADE

31) A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) regulamenta a participação popular na Politica Pública de Assistência
Social, juntamente com a descentralização politico-administrativa para estados,Distrito Federal e municípios,com o
comando único em cada esfera de governo e a primazia da responsabilidade do Estado na condução dessa politica

em cada esfera de governo. Em relação ao controle social, seus meios de efetivação e funções, assinale a
alternativa correta.

a) Os fóruns de exercício do controle social na assistência social resumem-se aos conselhos municipais e assembleias
de bairros.

b) Embora tenha sua concepção advinda da Constituição Federal de 1946, o controle social somente teve início a
partir da LOAS, em 1993.

c) Pela lógica do controle social, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais
e dos principios democráticos balizados nos preceitos constitucionais.

d) Os conselhos de assistência social, em todas as suas esferas, têm como principais atribuições deliberação e
fiscalização da execução dessa politica,entretanto, não possuem prerrogativas diretamente relacionadas ao seu
financiamento.

32) A seguridade social brasileira está circunstanciada, na conjuntura atual, por tendências manifestas. Dentre elas, é
correto citar

a) crescimento das políticas públicas constitutivas de direito e redistributivas.

b) serviços sociais mercantilizados e privatizados que possuem o cidadão-consumidor como elemento central.

c) politização das desigualdades sociais de classe em contraponto à identificação dos chamados processos de
exclusão.

d) diminuição das políticas de caráter seletivo,temporário, assim como daquelas de cunho compensatório de combate
à pobreza.

33) Relacionando as transformações societárias em curso com a profissão de Serviço Social é correto afirmar que

a) refletir sobre o processo educativo-formativo dos assistentes sociais dispensa uma avaliação crítica desse estágio
do capitalismo.

b) uma característica presente nessa fase do capitalismo é o fortalecimento do mundo do trabalho e o reconhecimento
da existência de classe dos trabalhadores, dentre eles, do assistente social.

c) o movimento que as classes sociais realizam para enfrentar a crise contemporânea do capital suscita novas
exigências às práticas profissionais, aos processos da formação profissional e à organização dos sujeitos da
profissão.

d) manter o processo da formação profissional sob permanente e critica atualização,na sociedade pós-moderna que

vivemos,é uma necessidade dos diferentes campos profissionais que já foi ultrapassada e tornou-se desnecessária
em função das novas dimensões de tempo e espaço.
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34) A legislação específica que regulamenta a profissão de Serviço Social estabelece as competências profissionais e
atribuições privativas do assistente social. Diante do exposto,é correto afirmar que

a) treinamento, avaliação e supervisão direta dos estagiários de Serviço Social representam competências profissio-
nais.

b) prerrogativas exclusivas e definidas enquanto matéria,área e unidade de Serviço Social representam as atribuições
privativas.

c) a capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto expressa-se nas competências profissio-
nais e constitui uma exclusividade profissional do Serviço Social.

d) como exemplo de atribuições privativas do assistente social constam planejamento, organização e administração de
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social, dentre outras.

35) O Serviço Social possui um claro significado na (re)produção das relações sociais. A partir da perspectiva teórica
que referenda essa afirmação,é correto afirmar que

a) a simples repetição ou reposição do instituido não resume o processo de reprodução das relações sociais.

b) a reprodução da força viva de trabalho e dos meios materiais de produção são elementos únicos a serem
considerados na explicação do processo de reprodução das relações sociais.

c) essa perspectiva teórica que impinge ao Serviço Social um papel na (re)produção das relações sociais reafirma
visões unilaterais que apreendem dimensões isoladas da realidade,sejam elas de cunho economicista, politicista
ou culturalista.

d) a reprodução das relações sociais na sociedade capitalista na teoria social crítica é entendida como reprodução
desta sociedade em seu movimento e em suas contradições: a reprodução de um modo de vida e de trabalho
que envolve o cotidiano da vida social.

36) Para o enfrentamento da pobreza,a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo
minimos sociais e provimento de condições para atender contingencias sociais e promovendo a universalização dos
direitos sociais. Esse enfrentamento conta com a participação de entidades. Sobre essas entidades, de acordo com a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),é correto afirmar que

a) consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que com ou sem fins lucrativos de forma
cumulativa, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS.

b) para serem consideradas entidades de defesa de direitos, as organizações devem prestar serviços que visem a
construção de novos direitos e promoção da cidadania,seja de forma sistemática ou eventual.

c) são entidades de atendimento, aquelas que executam programas ou projetos e concedem benefícios de

prestação social básica ou especial,dirigidos às familias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco
social e pessoal,mesmo que de forma descontinuada e temporária.

d) entidades de assessoramento são aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços
e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das
organizações de usuários,formação e capacitação de lideranças,dirigidos ao público da politica de assistência
social, nos termos da LOAS, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
de que tratam os incisos pertinentes da legislação.

37) O Código de Ética Profissional, de 1986, no plano da reflexão e da normatização ética, foi uma expressão de
conquistas e ganhos,através de dois procedimentos. Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que representa
os procedimentos adotados na construção deste Código.

a) Adoção do principio da neutralidade e da opção politica.

b) Adoção do principio da neutralidade e afirmação de um novo perfil do técnico.

c) Negação da base filosófica tradicional e afirmação de um novo perfil do técnico.

d) Desenvolvimento de estudos que garantiram a supremacia teórica em relação à prática profissional e opção
institucional no exercício profissional.
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38) No cenário de mundialização do capital e avanço da financeirização,muitos são os desafios colocados aos profissio-
nais de Serviço Social. Marque a alternativa que representa uma análise afiançada nos valores do projeto ético-

político profissional em relação a tais desafios.

a) A submissão do exercício profissional a exigências de natureza político-partidária já está superada na profissão.

b) Os desafios profissionais do Serviço Social inscrevem-se no âmbito da compreensão do significado social da sua
intervenção.

c) Os grandes desafios contemporâneos ao Serviço Social estão situados no âmbito de técnicas ou procedimentos
interventivos, inseridos no circuito instrumental.

d) Um dos maiores desafios profissionais, que é a afirmação de sua condição de trabalhador autônomo, livre da
relação de assalariamento, foi superado na contemporaneidade.

39) Apesar de todas as modificações que tem sofrido nos últimos anos, a família, independentemente dos formatos ou
modelos que assume,atua como mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade. Nas politicas sociais, a
família tem assumido cada vez mais centralidade. No Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é preconizada a
matricialidade sócio-familiar. Sobre a familia é incorreto afirmar que

a) é fundamental no âmbito da proteção social nas sociedades capitalistas.

b) representa um espaço contraditório e sua dinâmica cotidiana de convivencia é marcada por conflitos.

c) suas necessidades, dos seus membros e dos individuos pautam a formulação da política de Assistência Social.

d) permanecem inalteradas no decorrer dos anos as referências de tempo e de lugar para a compreensão do seu
conceito.

40) O Serviço Social, enquanto profissão legitimada socialmente, possui espaços de intervenção demarcados a partir de

demandas emergentes da própria realidade. Nesse sentido,os movimentos sociais constituem um dos espaços de
atuação do profissional. Sobre tais movimentos, é correto afirmar que

a) partem de demandas individuais e chegam ao Estado como solicitações de indivíduos e não de uma coletividade.

b) são ações coletivas de caráter sócio-politico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e
camadas sociais.

c) suas ações estruturam-se de forma independente a repertórios criados sobre temas e problemas em situações de
conflitos, litígios e disputas.

d) as ações dos movimentos sociais desenvolvem um processo social e político-cultural que acirra a individualidade
e acaba impedindo a construção de uma identidade coletiva a partir de interesses em comum.

41) No caso específico de crianças e adolescentes, considerando a politica direcionada ao atendimento desses segmentos

no Brasil, assim como a cultura da institucionalização e o direito à convivência familiar e comunitária, assinale a
alternativa correta.

a) No Brasil, crianças abandonadas em situação de pobreza e violência não têm um longo histórico de internação em
instituições do tipo asilar.

b) O direito à convivencia familiar e comunitária passou a constituir uma prioridade a partir da aprovação do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

c) Cabe ao Estado zelar pelo atendimento às necessidades da criança,substituindo a familia por algum equipamento
estatal de proteção no caso de familias fragilizadas.

d) A intervenção em núcleos familiares onde são identificadas violações de direitos das crianças e/ou adolescentes
possui efetividade previsivel e demanda ações simples.

42) Acerca dos serviços estabelecidos na proteção social da Política Nacional de Assistência Social em vigor, marque a
alternativa correta.

a) O trabalho social do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) deve utilizar-se também de ações
com caráter terapeutico.

b) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos possui caráter compensatório e é pautado na defesa e
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades.

c) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e Individuos (PAEFI) compreende apoio, orientação
e acompanhamento a familias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça dos direitos, mas que

ainda não sofreram violação dos mesmos.

d) O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas deve contribuir com a
promoção do acesso dessas pessoas aos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos e a toda a rede
sócio-assistencial e aos serviços de outras politicas públicas.
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43) O principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),é o Programa de
Atenção Integral à Familia (PAIF). Em relação ao PAIF, analise as afirmativas abaixo.

I. Desenvolve ações e serviços básicos continuados para familias em situação de vulnerabilidade social na
unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

II. O programa é necessariamente ofertado no CRAS.

Ill. Seus serviços e ações não podem ser terceirizados.

IV. Tem como um de seus pressupostos que o fortalecimento de possibilidades de convivio,educação e proteção
social na própria familia não restringem as responsabilidades públicas de proteção social para com os individuos
e a sociedade.

V. É uma ação continuada da Assistência Social e integra a rede de serviços de ação continuada da Assistência
Social, financiada pelo Governo Federal.

Estão corretas as afirmativas

a) I e ll, apenas.

b) I, lil e IV, apenas.

c) II, lil e V, apenas.

d) I, ll, Ill, IV e V.

44) A permanência da pobreza e das desigualdades no quadro social é objeto de inúmeros estudos e formulações
técnicas,a fim de combatê-la. Sobre pobreza,questão social, politicas sociais de enfrentamento e Serviço Social na
contemporaneidade, assinale a alternativa correta.

a) A política voltada para a pobreza é sistemática e universal,no sentido de que ultrapassa a dimensão assistencial.

b) É frequente o apelo às chamadas "parcerias", mediante as quais segmentos empresariais contribuem financeira-
mente em programas focalizados de "promoção social".

c) A legitimação do combate à pobreza é deslocada da solidariedade genérica e transclassista para politicas que

ultrapassam o individualismo possessivo e a competitividade generalizada.

d) A orientação macroeconômica aponta para a ampliação dos investimentos em infraestrutura de saneamento, em
equipamentos coletivos de saúde e em gastos sociais em geral, a fim de fortalecer ações de combate à pobreza.

45) A família forma a unidade básica da organização social na nossa sociedade. Nas últimas décadas,houve significativas

mudanças seja na estrutura e funções da familia, seja na dinâmica interna da vida familiar. Diante das modificações
ocorridas,é incorreto afirmar que a família contemporânea pode ser compreendida como

a) estrutura multifuncional e não nucleada.

b) relação intersubjetiva do mundo da vida.

c) mediação entre esfera privada e esfera pública.

d) intercâmbio simbólico entre gêneros e gerações.

46) O projeto ético-politico do Serviço Social tem, em seu núcleo, o reconhecimento da liberdade como valor ético
central. Liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre alternativas concretas. Concebe,
portanto, um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Nesse
sentido,sobre esse projeto, é correto afirmar que

a) seus elementos constitutivos não possuem componentes que lhe dão materialidade.

b) articula, em si mesmo, uma imagem ideal da profissão,os valores que a legitimam, sua função social e seus
objetivos, conhecimentos teóricos,saberes interventivos, normas e práticas.

c) apresenta elementos emancipatórios, mas está dissociado de um projeto societário que propõe a construção de
uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe,etnia e gênero.

d) expressa as contradições que particularizam a profissão, e seus princípios e valores são condicionados por

determinantes histórico-concretos mais abrangentes que não colidem, nem são antagônicos em sua essência,
com os pilares fundamentais que sustentam a ordem do capital.

47) O atendimento às familias em situação de risco deve ser estruturado a partir do provimento do acesso a serviços de
apoio e sobrevivência, até a inclusão em redes sociais de atendimento e de solidariedade. Assim, considerando os
serviços disponíveis às famílias,na proteção social especial,assinale a alternativa correta.

a) Existem,exclusivamente, na modalidade de proteção social de média complexidade.

b) Priorizam a manutenção dos individuos desviantes da conduta familiar adequada nos antigos abrigos.

c) A proteção social especial,de média e alta complexidade, é composta por serviços que demandam acompanha-
mento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas.

d) São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimento às familias e individuos
que ainda não tiveram seus direitos violados,mas seus vínculos familiares e comunitários já foram rompidos.
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48) As politicas de seguridade social constituem a base do sistema de proteção social brasileiro. Sobre tais políticas, é

correto afirmar que

a) erigida no campo de luta dos trabalhadores, a seguridade social está isenta de investidas do capital no sentido de
"adequá-la" aos seus interesses.

b) por serem diretamente vinculadas aos direitos sociais,as politicas de proteção social não estão referenciadas por
princípios e valores da sociedade salarial.

c) o escopo da seguridade depende tanto do nivel de socialização da politica conquistado pelas classes trabalhadoras,
quanto das estratégias do capital na incorporação das necessidades do trabalho.

d) originárias do reconhecimento público dos riscos sociais do trabalho assalariado, as politicas de seguridade
ampliam-se a partir do início do século XX, como meio de prover proteção social a todos os trabalhadores,
inscrevendo-se na pauta dos direitos sociais.

49) O Serviço Social possui nas atividades asseguradas pelo Estado, via politicas públicas, seu maior espaço sócio-

ocupacional. Considerando a crise do capital, seus rebatimentos no Estado e inflexões nas politicas públicas,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

( ) A crise fiscal é induzida apenas e principalmente pelas pressões dos trabalhadores por maior proteção social.

( ) Com a mundialização,cresceu a tendência ao aumento do controle democrático das politicas sociais, com a
configuração de um Estado social e amplo, com claras tendências democráticas.

( ) As politicas neoliberais combinam orientações/condições,tendo em vista a inserção de um país na dinâmica
do capitalismo contemporâneo, marcada pela busca de rentabilidade do capital por meio da reestruturação
produtiva e da mundialização.

( ) Há uma perda de coerência entre Estado, aparelho produtivo, moeda e sociedade,produzida pelo referido
fracionamento e pelos movimentos de deslocalização do capital internacional, que terminam por requerer um
Estado forte, que enfatiza "a lei e a ordem", presidindo "os grandes equilibrios" sob o olhar vigilante das
instituições financeiras.

a)F-V-V-F

b)F-F-V-V

c)V-F-F-F

d) V- V - F -V

50) A discussão sobre familia e politicas sociais envolve inúmeros aspectos dentre os quais estão presentes as diferentes

configurações familiares,as relações que a familia vem estabelecendo com outras esferas da sociedade,tais como
Estado,sociedade civil e mercado,bem como os processos familiares. Além destes,estão envolvidos os aspectos
inerentes à própria história e desenvolvimento das profissões que atendem a esse campo. Considerando o trabalho
do serviço social com familia, bem como em relação às novas configurações familiares e as políticas públicas

direcionadas a elas, marque a alternativa correta.

a) A ideia de "centralidade na família" nas políticas públicas representa uma das estratégias de retomada para o
Estado neoliberal de atividades que até então estavam privatizadas.

b) A Politica de Assistência Social, situada no contexto do Estado neoliberal,responde a todas as demandas das
familias brasileiras, ao mesmo tempo em que precisa de estratégias de legitimação do capital.

c) Existe clareza sobre o que caracteriza uma intervenção com "centralidade na família" porque ocorreu um avanço na
discussão sobre o seu significado e a construção de consensos, inclusive também sobre a concepção de familia.

d) A capacidade de cuidado e de proteção dos grupos familiares com os seus membros depende diretamente da
proteção que eles receberam ou não do Estado e, também,dos valores culturais e principios éticos que os norteiam.

51) Em consonância com o Estatuto do Idoso é correto afirmar que

a) o Poder Público não pode criar varas especializadas e exclusivas para idosos.

b) os idosos abrigados não têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

c) no caso de entidades filantrópicas, ou casa lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da
entidade.

d) as entidades de longa permanência, ou casa lar, são desobrigadas a firmar contrato de prestação de serviços
com a pessoa idosa abrigada.
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52) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece critérios gerais para o processo de escolha de
conselheiros tutelares nos municípios. Marque a alternativa que apresenta um desses critérios.

a) Ser casado(a).

b) Residir fora do municipio.

c) Ter reconhecida idoneidade moral.

d) Ter, no mínimo, dezesseis anos no dia da inscrição para o pleito.

53) A Política Nacional de Assistência Social prevê o Serviço de Abordagem Social. Diante do exposto,é correto afirmar
que

a) é um serviço prestado de forma esporádica e nunca ininterruptamente.

b) promover ações para a reinserção familiar e comunitária está fora do âmbito de objetivos desse Serviço.

c) suas ações devem buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços
sócio-assistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.

d) é um serviço ofertado,de forma eventual, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa
que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, dentre outras.

54) A partir dos pressupostos profissionais hegemônicos na contemporaneidade, em relação à ética profissional e aos
usuários do Serviço Social, considere as afirmativas abaixo e marque a correta.

a) O individuo jamais é levado a reproduzir, de maneira acrítica,noções e convicções por toda a vida.

b) Os indivíduos se movem unicamente a partir da moral constituída a priori, repassada pelas tradições e costumes.

c) A possibilidade de um sujeito, inicialmente acritico,ser surpreendido e despertado pela dúvida e responsabilidade

é inexistente.

d) Novos valores éticos são construidos tanto a partir da moral já dada, quanto decorrentes do posicionamento
crítico e da intervenção consciente do individuo na realidade.

55) Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),analise as afirmativas abaixo.

I. Entende-se por familia natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

II. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio
poder.

Ill. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvi-
mento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

IV. A apreensão de adolescente e o local onde ele se encontra recolhido devem ser comunicados imediatamente à

autoridade judiciária competente e à familia do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) II, apenas.

b) I, ll, Ill e IV.

c) I e IV, apenas.

d) lil e IV, apenas.

56) A assistência social é uma das políticas que compõe o tripé da seguridade social e deve ser entendida como um
direito do cidadão e um dever do Estado. Sobre ela é correto afirmar que

a) é uma politica contributiva.

b) está desobrigada de prover os mínimos sociais.

c) só é assegurada ao trabalhador de determinadas categorias profissionais.

d) realiza-se por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.

57) Estudos pautados na teoria social critica, na filosofia e na ética a partir da ontologia do ser social, estabelecem
observações sobre a instrumentalidade profissional do Serviço Social. Sobre a instrumentalidade, assinale a
alternativa correta.

a) É dissociada da práxis do trabalho.

b) Resume-se ao uso de instrumentos e técnicas.

c) Relaciona-se com a intervenção profissional independente da base teórica que a sustenta.

d) É uma propriedade ou um determinado modo de ser que a profissão adquire dentro das relações sociais.
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58) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece a criação do Conselho Tutelar. Sobre esse órgão,

marque a alternativa correta.

a) O conselheiro tutelar não possui direito assegurado de gratificação natalina.

b) Em cada Município deve ter, no minimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos pelos

cidadãos locais, para mandato de dois anos, permitida uma reeleição.

c) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deve ocorrer em data unificada em todo o território
nacional a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição
presidencial.

d) No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,é permitido ao candidato doar, oferecer,prometer ou
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal,desde que sejam brindes de pequeno valor compativeis com seus
rendimentos de então.

59) As transformações no Serviço Social brasileiro apontam para uma superação da execução terminal de políticas

públicas, como exclusividade da intervenção profissional. Nesse sentido, considerando também, a gestão e o
planejamento de politicas sociais,assinale a alternativa correta.

a) O planejamento se expressa por outros meios que não por planos,programas ou projetos.

b) Uma das formas ultrapassadas de planificação é exemplificada pelo planejamento estratégico.

c) O planejamento impede a direção democrática do gestor no interior de unidades plurais de trabalho, o que faz
dele um polo oposto à efetiva gestão pública.

d) A estruturação, no aparelho do Estado,de sistemas, beneficios e serviços ofertados à população,constitui, entre
outros elementos, uma das exigências da gestão democrática.

60) Dentre as estratégias de intervenção profissional do assistente social, observa-se a existência do trabalho com
grupos. Sobre os grupos sócio-educativos para familias ou seus representantes e oficinas de reflexão e convivencia,
é correto afirmar que

a) neste tipo de trabalho não é necessária uma coordenação que potencialize e colabore com o processo do grupo.

b) o trabalho com grupos tem um grande potencial de mobilização,embora seja pouco eficiente em termos de
aprendizagem e reflexão.

c) é importante compreender as ações desenvolvidas nos grupos no contexto da politica social como controladora e
reguladora da vida privada.

d) no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) este trabalho parte de uma abordagem interdisciplinar, onde se
articulam a cidadania dos indivíduos,os vínculos familiares e os processos grupais e comunitários.
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