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ASSISTENTE SOCIAL 1 
 

 PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 

04. 

Fábula dos Dois Leões 

 

 

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zooló-

gico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despis-

tar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tiju-

ca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de 

todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem 

o leite. 

Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o 

leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da 

Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso 

pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no 

Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem 

em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputa-

do do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa 

colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula. 

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do 

leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o 

bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do 

Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é 

leão. 

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as 

florestas da Tijuca disse pro coleguinha:  

— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na ci-

dade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que 

fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque 

quase não encontrava o que comer, como é então que você... 

vá, diz como foi. 

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui 

me esconder numa repartição pública.  

Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por 

falta dele. 

—  E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcio-

nários? 

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário 

público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, 

idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava 

por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezi-

nho... me apanharam. 

 
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de 

Janeiro, 1961, pág. 153. 

 

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das 

figuras de linguagem, podemos identificar um(a): 

A) Antítese. 

B) Eufemismo. 

C) Prosopopéia. 

D) Catacrese. 

E) Anáfora.  

 

 

02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw 

Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A 

palavra em destaque pode ser substituída sem alteração con-

textual por: 

A) violento 

B) estressado 

C) desgostoso 

D) desconfiado 

E) abatido 

 

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alter-

nativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde‖. 

A) Consiste na presença de antítese. 

B) É notório o registro de uma metáfora. 

C) Há característica forte de uma hipérbole. 

D) Há a insinuação de uma aliteração. 

E) Registra-se um pleonasmo vicioso. 

 

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir 

que:  

A) o tempo em que os dois leões estiveram separados 

foi de sete meses e três semanas.   

B) no Brasil há uma carência de servidores públicos pa-

ra serviços administrativos. 

C) ambos leões foram capturados simultaneamente. 

D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois 

de oito meses.  

E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema ve-

getariano. 

 

Considere o texto seguinte para a questão 05. 

Irene no Céu 

 

Irene preta  

Irene boa  

Irene sempre de bom humor  

Imagino Irene entrando no céu:  

– Licença, meu branco!  

E São Pedro bonachão:  

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.  

 
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970. 

pág. 125  

  

05. Considerando a forma de tratamento do último verso, 

podemos concluir que:  

I. Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria 

ser: Entre, Irene. 

II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.  

III. Estabelece uma relação informal de comunicação 

entre os falantes. 

IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular. 

 

Está(ão) correta(s) as proposições:  

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas;  

D) I, II e IV, apenas;  

E) I, II, III e IV. 
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre 

parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:  

A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo 

restaurante (àquele).  

B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).  

C) Voltará daqui _____ meia hora (a).  

D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).  

E) O concurso público será daqui _____ duas semanas 

(a).  

 

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

baseado na classificação da palavra que:  

1. Substantivo                                          

2. Pronome relativo                                

3. Pronome interrogativo                       

4. Conjunção subordinada integrante 

5. Conjunção coordenada explicativa  

 

(   ) Somos bombardeados por uma massa de informa-

ções contrárias, que não leva a nada nem a lugar ne-

nhum. 

(   ) Que houve com a família? 

(   ) Ela fingiu que não o via. 

(   ) Todos têm um quê de ambição. 

(   ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.  

 

A sequência correta é:  

A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

B) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  

C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.  

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.   

 

08.  Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:  

A) O prédio na íntegra desabava.  

B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo 

madrugador.  

C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.  

D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.  

E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.  

 

09.  O processo de formação da palavra ―combate‖ é: 

A) Composição por aglutinação 

B) Derivação regressiva 

C) Composição por justaposição 

D) Hibridismo 

E) Derivação parassintética 

 

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

corretamente é:  

A) exceção, enxurrada, jiló, belesa.     

B) excessão, enxorrada, jiló, beleza.     

C) ecessão, enchurrada, giló, beleza. 

D) esseção, enchorrada, jilo, beleza. 

E) exceção, enxurrada, jiló, beleza. 

 

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em 

destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a 

norma culta.  

A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas  vossos docu-

mentos estão incompletos.  

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro,  conquistastes vossos 

adeptos.  

C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferi-

dos?  

D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que en-

vieis seu currículo. 

E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxilia-

res sois bem recebidos.  

 

12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela 

mesma razão que:  

A) Polens  

B) Jovens  

C) Edens  

D) Hifens  

E) Himens 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13. 

 
 

13. Quanto ao discurso do personagem: 

I. É possível identificar o uso formal da próclise; 

II. Há uma conjugação inadequada posterior ao prono-

me pessoal ―me‖; 

III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖, 

presente no texto. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 
 

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em 

destaque apresenta um:  

A) Dígrafo 

B) Encontro vocálico  

C) Ditongo 

D) Hiato 

E) Tritongo 
 

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de 

praticamente não haver programas educativos, a televisão 

brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher 

de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente pode-

rá ser substituída sem alteração de sentido por:  

A) E.   

B) Então.  

C) Por mais que.  

D) Entretanto.   

E) Pois. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. Análise o fragmento de texto a seguir e assinale a afirma-

tiva correta:  

―As políticas sociais e a formatação de padrões de pro-

teção social são desdobramentos e até mesmo respostas e 

formas de enfrentamento – em geral setorializadas e fragmen-

tadas – às expressões da questão social no capitalismo, cujo 

fundamento se encontra nas relações de exploração do capital 

sobre o trabalho.‖ 
(Behring e Boschetti, 2007. Pág.51) 

 

A) As políticas sociais são instrumentos de concessão 

do Estado como forma de demonstração de seu cará-

ter benéfico. 

B) A exploração do trabalho é algo inerente a condição 

humana. 

C) As políticas sociais são frutos contraditórios da luta 

de classes no sistema capitalista. 

D) O surgimento das políticas sociais se dá unicamente 

pelo poder de pressão das classes subalternas. 

E) As políticas sociais são instrumentos de enfrenta-

mento e superação do sistema capitalista. 

 

17. São características das Políticas Sociais brasileiras na 

contemporaneidade, que seguem o ideário neoliberal, os se-

guintes aspectos: 

A) Universalidade, privatização e igualdade. 

B) Privatização, focalização e descentralização. 

C) Descentralização, participação e originalidade. 

D) Focalização, Universalidade e equidade. 

E) Participação, financeirização e desresponsabilização. 

 

18. A Questão Social é o objeto de atuação do Serviço Social, 

as formas de enfrentamento das expressões desse fenômeno 

social, são atualmente revestidas do caráter neoliberal. Assi-

nale a alternativa que indica uma forma de enfrentamento a 

Questão Social que seja condizente com o projeto de socieda-

de do Serviço Social: 

A) Processo de criminalização das classes subalternas. 

B) Assistência Focalizada. 

C) Repressão aos movimentos sociais. 

D) Responsabilização dos indivíduos e das famílias pela 

sua situação de exclusão social. 

E) Defesa intransigente dos direitos sociais 

 

19. Marque Verdadeiro ou Falso nas seguintes afirmativas: 

(   ) A Pobreza Relativa está diretamente relacionada a 

ausência total de elementos essenciais a vida huma-

na. 

(   ) Os conceitos de Pobreza Relativa e Pobreza Absolu-

ta são diferentes faces do mesmo fenômeno social, a 

Pobreza no sistema capitalista. 

(   ) A ausência das condições elementares de sobrevi-

vência física humana, como a  Fome, caracteriza a 

Pobreza Absoluta. 

(   ) O conceito de Pobreza Relativa está relacionado as 

necessidades construídas de acordo com a sociedade 

em questão. 

 

A) VFVF 

B) VVVV 

C) FFFF 

D) FVVV 

E) FVVF 

 

20. O Sistema de Seguridade Social brasileiro configura-se 

enquanto um sistema híbrido de seguridade, pois articula nas 

suas 3 políticas fundantes, diferentes modelos de seguridade 

social, sendo eles: 

A) Bismarckiano e Beveridgiano  

B) Keynesiano e Bismarckiano 

C) Beveridgiano e Keynesiano 

D) Althuseriano e Beveridgiano 

E) Bismackiano e Althuseriano 

 

21. O surgimento do Serviço Social no Brasil está relaciona-

do às demandas da classe dominante desse país. Assinale a 

alternativa ERRADA acerca do surgimento dessa profissão.  

A) O Serviço Social brasileiro nasce diretamente ligado 

a Igreja Católica. 

B) O Serviço Social surge como um dos mecanismos de 

exercício do poder da classe dominante. 

C) A consolidação do Serviço Social brasileiro está di-

retamente ligado ao crescimento do aparelho do Es-

tado. 

D) As ―Damas da caridade‖ são conhecidas como o 

embrião do Serviço Social brasileiro. 

E) O Serviço Social brasileiro surge diretamente ligado 

as classes subalternas, as quais seriam alvo de suas 

ações, portanto suas principais demandantes. 

 

22. Os primeiros referenciais orientadores do pensamento e 

da ação do Serviço Social emergente no país na década de 

1930 foram os seguintes: 

A) A Doutrina Social da Igreja, o Tomismo e o Neoto-

mismo. 

B) O Marxismo, a Doutrina Social da Igreja e o Positi-

vismo. 

C) O Neotomismo, o Positivismo e o Marxismo. 

D) A Fenomenologia, o Positivismo e o Marxismo. 

E) A Doutrina Social da Igreja, o Tomismo e a Feno-

menologia 

 

23. A aproximação da categoria dos Assistentes Sociais com 

a obra Marxista se configura enquanto uma tentativa de supe-

ração do conservadorismo inerente a profissão desde sua 

gênese. Assinale a alternativa correta acerca dessa afirmação: 

A) As correntes conservadoras dentro do Serviço Social 

foram extintas a partir da aproximação dessa profis-

são com a teoria social de Marx. 

B) O Marxismo e o conservadorismo são vertentes si-

milares e devem está em harmonia no seio da profis-

são. 

C) A aproximação do Serviço Social com a tradição 

Marxista acontece inicialmente de forma enviesada, 

por meio da leitura de manuais marxista e não dos 

textos do próprio Marx. 

D) O movimento de Intenção de Ruptura buscava rom-

per com os ideais marxistas, em defesa do conserva-

dorismo e da corrente positivista no Serviço Social. 

E) O pluralismo dentro do Serviço Social foi totalmente 

superado e negado. 
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24. Quais são as três dimensões exigidas para o exercício da 

profissão na contemporaneidade? 

A) Consistente Conhecimento teórico-metodológico, 

Realização dos compromissos ético-políticos e Ca-

pacitação técnico-operativa. 

B) Consistente Conhecimento teórico-metodológico, 

Doutrinamento social e Capacitação técnico-

operativa. 

C) Realização dos compromissos ético-políticos, Dou-

trinamento social e Obediência Institucional. 

D) Capacitação técnico-operativa, Obediência Instituci-

onal e Defesa do projeto societário das Classes su-

balternas. 

E) Defesa do projeto societário das Classes Subalternas, 

Consistente Conhecimento teórico-metodológico e 

Mediação de Conflitos. 

 

25. A postura profissional orientada para uma concepção de 

que o Assistente Social é o profissional que detém a sabedo-

ria, o poder e a possibilidade de emancipar a população assis-

tida, bem como seria o núcleo profissional que salvaria as 

classes subalternas de sua alienação, é retrato de que viés 

conservador da profissão? 

A) Fatalista. 

B) Messiânico. 

C) Voluntarista. 

D) Revolucionário. 

E) Progressista. 

 

26. Análise o fragmento de texto a seguir:  

―Os assistentes sociais dispõem de um manancial de de-

núncias sobre a violação dos direitos humanos e sociais e, 

desde que não firam as prescrições éticas do sigilo profissio-

nal, podem ser difundidas e repassadas aos órgãos de repre-

sentação e meios de comunicação, atribuindo-lhes visibilida-

de pública na defesa dos direitos.‖ 
(Iamamoto, 2007. Pág. 427) 

 

I. A socialização das informações se configura enquan-

to uma das atividades profissionais do Assistente 

Social 

II. A desburocratização das relações institucionais e so-

ciais se configura enquanto uma demanda para este 

profissional. 

III. O Assistente Social atua na intermediação entre as 

demandas da população usuária e o acesso aos servi-

ços sociais. 

 

Identifique a (as) afirmativa (as) correta (as) acerca da prática 

profissional do Assistente Social: 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

E) III 

 

27. Como deve ser elaborado um Parecer Social? 

A) Por meio da Observação Participante do Assistente 

Social. 

B) Com base na observação e estudo de uma determi-

nada situação. 

C) Por meio de uma pesquisa social baseada na neutra-

lidade. 

D) Deve ser protegido da influência do usuário, visando 

à neutralidade deste. 

E) Deve-se isolar cientificamente o fenômeno social, 

para melhor responder a necessidade. 

 

28. Configuram-se como técnicas do profissional de Serviço 

Social, as seguintes ações, EXCETO: 

A) Consulta Individual. 

B) Observação. 

C) Visitas Domiciliares. 

D) Acompanhamento Social. 

E) Entrevista. 

 

29. O Art. 34 do Estatuto do Idoso garante a pessoa idosa sob 

determinadas condições, o benefício mensal de 1 (um) salário 

mínimo. Quais as referidas condições e que Lei Orgânica a 

regulamenta? 

A) Ser maior de 65 anos, sendo regulamentada pela Lei 

Orgânica da Previdência Social. 

B) A partir de 60 anos, e não possuir meios para prover 

sua subsistência, nem detê-la provida por sua famí-

lia, sendo regulamentada pela Lei Orgânica da As-

sistência Social. 

C) Ser maior de 75 anos, e não possuir meios para pro-

ver sua subsistência, nem detê-la provida por sua 

família, sendo regulamentada pela Lei Orgânica da 

Seguridade Social. 

D) A partir de 65 anos, e não possuir meios para prover 

sua subsistência, nem detê-la provida por sua famí-

lia, sendo regulamentada pela Lei Orgânica da As-

sistência Social. 

E) A partir de 60 anos, sendo regulamentada pela Lei 

Orgânica da Previdência Social. 

 

30. Segundo o art. 98 do Estatuto da Criança que rege sobre 

as medidas de proteção a criança e ao adolescente, são apli-

cáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa Lei forem 

ameaçados ou violados. Assinale a alternativa ERRADA 

acerca das formas de violação que podem acionar medidas de 

proteção a criança e ao adolescente: 

A) Por ação ou omissão da sociedade 

B) Por ação ou omissão do Estado. 

C) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsá-

veis. 

D) Em Razão de sua conduta. 

E) Por ausência de condições financeiras. 
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31. Levando em consideração o Estatuto da Criança, análise 

as afirmações a seguir: 

I. A adoção é irrevogável. 

II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive suces-

sórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 

III. Podem adotar os maiores de vinte e um anos, depen-

dendo do estado civil, sendo o casamento civil uma 

condição para tal ato. 

 

A(as) afirmação(ções) incorreta(as) é(são): 

A) I 

B) II 

C) III 

D) I, II e III 

E) I e III 

  

32. A Resolução do CFESS nº 273/93, institui o Código de 

Ética Profissional do Assistente Social, onde no seu Título II 

dispõe acerca dos Direitos e das Responsabilidades Gerais do 

Assistente Social. No Art. 3º Estão contidos os deveres do 

Assistente Social, assinale abaixo a afirmação que NÃO cor-

responde a um dever desse profissional: 

A) Desempenhar suas atividades profissionais, com efi-

ciência e responsabilidade, observando a legislação 

em vigor.  

B) Utilizar seu número de registro no Conselho regional 

no exercício da Profissão. 

C) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 

caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 

o policiamento dos comportamentos, denunciando 

sua ocorrência aos órgãos competentes. 

D) Assumir responsabilidade por atividade para as quais 

não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 

E) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e 

defesa de seus interesses e necessidades.  

 

33. No Art. 24 do Código de Ética do Assistente Social estão 

relacionadas às penalidades aplicáveis aos Assistentes Sociais 

em caso infração a este Código. Configuram-se como penali-

dades aplicáveis, todos os itens abaixo, EXCETO: 

A) Multa. 

B) Advertência. 

C) Suspensão do Exercício Profissional.  

D) Cassação do Registro Profissional. 

E) Reclusão em Regime Fechado. 

 

34. Segundo a Política Nacional de Assistência Social, o 

SUAS está organizado em Níveis de Proteção Social. Confi-

guram-se como serviços vinculados a Proteção Social Especi-

al de Alta Complexidade os seguintes, EXCETO: 

A) Casa Lar. 

B) Casa de Passagem. 

C) BPC. 

D) Medidas sócio-educativas restritivas e privativas de 

liberdade. 

E) Família Acolhedora. 

 

35. Acerca do Controle Social no âmbito da Política Nacional 

de Assistência Social, análise as alternativas a seguir: 

I. As conferências têm o papel de avaliar a situação da 

assistência social, definir diretrizes para a política, 

verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo 

determinado. 

II. Os conselhos paritários, no campo da Assistência 

Social, têm como representação da sociedade civil, 

os usuário ou organizações de usuários, entidades e 

organizações de assistência social e trabalhadores do 

setor. 

III. As Comissões intergestoras Tri e Bipartite são espa-

ços de pactuação da gestão compartilhada e demo-

cratizam o Estado. 

 

A alternativa (s) correta(s) é (são): 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

E) II 

 

36. O Estatuto do Idoso apresenta as ações criminosas puní-

veis com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa, 

sendo todas as seguintes, EXCETO: 

A) Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público 

por motivo de idade. 

B) Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou 

trabalho. 

C) Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunica-

ção, informações ou imagens depreciativas ou inju-

riosas à pessoa do idoso. 

D) Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar 

de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a 

pessoa idosa. 

E) Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo 

motivo, a execução de ordem judicial nas ações em 

que for parte ou interveniente o idoso. 

 

37. A categoria profissional dos Assistentes Sociais reafirma 

na sua atuação um projeto societário condizente com sua 

matriz teórica. Assinale a alternativa que apresenta esse pro-

jeto de sociedade: 

A) Neoliberal. 

B) Democrático. 

C) Capitalista. 

D) Ditatorial. 

E) Participativo. 

 

38. Analise o fragmento de texto a seguir e assinale a alterna-

tiva correta: 

É na relação entre a universalidade e a singularidade que se 

torna possível apreender as particularidades de uma determi-

nada situação. (Sousa, 2008) 

A) O termo particularidade está relacionado à condição 

essencial do sigilo profissional. 

B) O texto apresentado discute a questão da ética pro-

fissional. 

C) A relação apresentada esta diretamente ligada ao vi-

és conservador da profissão. 

D) O texto acima apresenta uma mediação essencial pa-

ra o Serviço Social. 

E) O termo universalidade esta relacionado ao caráter 

universal das ações profissionais. 
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39. A Visita Domiciliar corresponde a um instrumental de 

grande utilização na prática profissional do Assistente Social. 

Observando o referido instrumental, analise as afirmações a 

seguir: 

I. É um dos instrumentos que possibilita ao profissio-

nal a apreensão do cotidiano dos sujeitos, no seu 

ambiente de convivência familiar e comunitário. 

II. A Visita Domiciliar deve ser sempre utilizada para 

fins de fiscalização. 

III. A Visita Domiciliar deve ser realizada no dia e hora 

que o profissional disponha na sua organização insti-

tucional, sendo independente do usuário a sua reali-

zação. 

 

A(s) afirmação(ções) CORRETA(S) é (são): 

A) I 

B) II 

C) III 

D) I, II e III 

E) I e II 

 

40. Com base no Código de Ética do Assistente Social assina-

le a alternativa INCORRETA acerca dos deveres destes com 

os usuários: 

A) Contribuir para a viabilização da participação efetiva 

da população usuária nas decisões institucionais. 

B) Democratizar as informações e o acesso aos progra-

mas disponíveis no espaço institucional, como um 

dos mecanismos indispensáveis á participação dos 

usuários. 

C) Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre 

os objetivos e a amplitude de sua atuação profissio-

nal. 

D) Contribuir para a criação de mecanismos que ve-

nham desburocratizar a relação com os usuários, no 

sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

E) Conduzir a participação dos usuários de forma a in-

duzi-los a um determinado direcionamento político 

partidário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


