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• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos
os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas,
único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Fernando, assistente social da rede municipal de saúde de
uma cidade com mais de 100 mil habitantes, após oito anos de
atuação concreta e exitosa em uma das equipes de saúde da família
dessa localidade, foi designado para o cargo de chefe da Vigilância
Epidemiológica do mesmo município.

Com base na Lei n.º 8.662/1993 que regulamenta a profissão de
assistente social, é correto afirmar que, como chefe da Vigilância
Epidemiológica, Fernando

1 estará impedido de supervisionar diretamente estagiário de
serviço social enquanto estiver exercendo o cargo de chefia.

2 poderá planejar, executar e avaliar pesquisas que contribuam
para a análise da realidade social e subsidiem ações
profissionais.

3 estará impedido de coordenar seminários, encontros,
congressos e eventos assemelhados a respeito de assuntos de
serviço social.

4 deverá encaminhar providências e prestar orientação social a
indivíduos, a grupos e à população sempre que for necessário.

5 deverá requerer o cancelamento do seu registro profissional no
Conselho Regional de Serviço Social da respectiva jurisdição
enquanto estiver ocupando o novo cargo.

De acordo com a Resolução n.º 512/2007 do Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS), que reformula as normas gerais para o
exercício da fiscalização profissional e a Política Nacional de
Fiscalização (PNF) do exercício profissional do assistente social,
julgue os itens a seguir.

6 Compete aos agentes fiscais dar encaminhamento às rotinas da
Comissão de Orientação e Fiscalização bem como propor
providências, prestar esclarecimentos e dar orientações a
assistentes sociais, instituições e usuários.

7 Aos conselhos regionais de serviço social compete fiscalizar
tanto os assistentes sociais em exercício profissional quanto as
pessoas jurídicas que prestam serviços específicos do serviço
social a terceiros.

8 A PNF abrange as dimensões socioeducativa e punitiva.

9 As dimensões contempladas na concepção de fiscalização
prevista na PNF incluem a dimensão administrativo-financeira,
a qual é compreendida como um mecanismo para ajudar no
aprimoramento do trabalho profissional dos assistentes sociais.

10 Os conselhos regionais de serviço social (CRESS) devem
manter, em caráter permanente, uma Comissão de Orientação
e Fiscalização constituída, no mínimo, por dois membros
convidados pela direção do conselho regional, os quais devem
ser agentes fiscais concursados e assistentes sociais inscritos no
CRESS, em pleno gozo de seus direitos.

Considerando os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na

Política de Saúde, julgue os itens subsequentes, relativos à

intervenção crítica do serviço social na área da saúde.

11 O profissional de serviço social deve atuar de forma setorial,

já que a articulação entre as políticas, em especial as de

seguridade social, nem sempre é uma tarefa fácil e consensual.

12 O assistente social deve atuar integrado aos demais

profissionais da equipe, evitando uma atitude de exclusividade

e visualizando a totalidade da questão.

13 O profissional de serviço social deve investir na qualificação

permanente, buscando assessoria técnica, com o objetivo de

superar o teoricismo, o automatismo e o tecnicismo.

14 O assistente social deve estar ciente da complexidade da

realidade para compreender os fatores sociais, econômicos,

culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que

contribuem para a ocorrência de problemas de saúde e

situações de risco à população assistida.

15 O assistente social deve evitar prestar assessoria aos conselhos

gestores, com o objetivo de estimular que conselheiros

planejem e definam, de forma autônoma, as ações a serem

desenvolvidas prioritariamente no âmbito das políticas sociais.

Com base no Código de Ética do Assistente Social, julgue os itens

subsecutivos.

16 O assistente social detém o direito de assinar ou publicar em

seu nome trabalhos de terceiros, desde que esses trabalhos

tenham sido executados sob sua orientação.

17 É ao Conselho Federal de Serviço Social que o assistente

social deve denunciar quaisquer infrações a princípios e

diretrizes do Código de Ética.

18 O código de ética da categoria profissional é um instrumento

que determina, por meio de sanções e normas, parâmetros para

o exercício da profissão.

19 Qualquer indivíduo que, em decorrência da atuação

profissional do assistente social, se sentir lesado em seus

direitos poderá denunciar as infrações ao órgão competente.

20 A concepção de democracia preconizada pela categoria

compreende exclusivamente a democracia política e está

explicitada no seguinte princípio fundamental: defesa do

aprofundamento da democracia, enquanto socialização da

participação política e da riqueza socialmente produzida.

Aron.Santana
Realce
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No que se refere aos resultados provenientes do processo de
consolidação da assistência social como política de Estado, julgue
os itens subsequentes.

21 Resulta do processo de consolidação da política de assistência
social o desenvolvimento de ações e sistemas informatizados
voltados à criação de uma cultura de acompanhamento,
monitoramento e avaliação da Política Nacional de Assistência
Social.

22 O processo de consolidação da política de assistência social
fortalece a relação democrática entre planos, fundos, conselhos
e usuários da referida política.

23 Esse processo de consolidação resulta no estabelecimento de
critérios objetivos de partilha de recursos apenas entre os
municípios e os serviços socioassistenciais.

24 A garantia do regular pagamento federal direto aos prestadores
de serviços, com o devido acompanhamento da destinação
orçamentária, compreende um dos resultados do processo de
consolidação da assistência social como política de Estado.

25 A relação sistemática e interdependente entre programas,
projetos, serviços e benefícios — como o Benefício de
Prestação Continuada e o Bolsa Família — é um dos resultados
do processo de consolidação da política de assistência social.

De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNaPS), julgue os itens que se seguem.

26 A PNaPS desconsidera a subjetividade das pessoas e dos
coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde
e da vida.

27 Os objetivos específicos da PNaPS incluem favorecer a
promoção de ambientes mais seguros e saudáveis bem como a
preservação do meio ambiente.

28 A PNaPS alterou o modo de organizar, realizar, planejar,
analisar e avaliar o trabalho em saúde.

29 A PNaPS contribui para a redução de vulnerabilidades e riscos
à saúde relacionados aos seus determinantes sociais,
econômicos, políticos, culturais e ambientais.

30 A promoção da saúde é uma estratégia de articulação
transversal.

De acordo com as disposições do Código de Ética Profissional
do(a) Assistente Social, julgue os itens a seguir.

31 Os princípios fundamentais da profissão incluem a garantia e
a defesa de atribuições e prerrogativas profissionais.

32 No exercício da profissão, é facultado ao assistente social
abster-se de denunciar aos órgãos competentes atos que
caracterizem censura, cerceamento de liberdades e
policiamento de comportamentos.

33 Outro profissional do serviço social deverá substituir aquele,
da mesma área, que tenha sido exonerado por defender os
princípios da ética profissional, já que a continuidade de um
serviço público é direito social do usuário e, em nenhuma
hipótese, poderá ser interrompido.

34 Devido ao fato de não estar previsto no referido código como
uma competência e(ou) atribuição profissional, é vedado ao
assistente social integrar comissões interdisciplinares de ética
em seus locais de trabalho que tenham como objetivo a
avaliação da conduta profissional.

35 Ao criticar publicamente colega ou outro profissional, o
assistente social deve fazê-lo sempre de maneira objetiva e
construtiva e assumir sua total responsabilidade pela opinião
emitida.

Considerando os aspectos históricos e políticos das políticas sociais
desenvolvidas no âmbito da seguridade social no Brasil,
apresentados nos Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais da Política de Saúde, do Conselho Federal de Serviço
Social, julgue os itens que se seguem.

36 Na década de 90 do século passado, período impactado pelo
projeto neoliberal no Brasil, dois projetos políticos disputaram
nacionalmente a área da saúde e promoveram diferentes
requisições para a área do serviço social: o projeto privatista e
o projeto ético-político profissional.

37 No Brasil, a seguridade social, concebida como direito social
e considerada uma política pública, é dever do Estado, que
deve indicar fontes de financiamento e novas modalidades
de gestão democrática e descentralizada, com a organização
de políticas públicas intersetoriais, focais e seletivas, e com
ênfase na participação social de diferentes atores sociais, como
os conselhos de direito e as conferências.

38 As políticas sociais da seguridade social no Brasil devem ser
concebidas a partir da ordem capitalista, sendo resultado das
disputas políticas, lutas e conquistas das classes trabalhadoras;
nessa perspectiva, essas políticas assumem caráter
contraditório, devido ao fato de, por um lado, incorporar as
demandas do trabalho e, por outro, impor limites, ainda que
parciais, à economia política do capital.

39 As políticas sociais da seguridade social no Brasil visam
garantir os direitos sociais e, ao contribuir para a melhoria das
condições de vida e de trabalho das classes sociais que
dependem das ações dessa política, alteram estruturalmente o
capitalismo.

40 No Brasil, a previdência social é a área da seguridade social
cujos avanços constitucionais foram mais significativos.

41 A desigualdade de acesso da população aos serviços de saúde,
a dificuldade de formular ações baseadas na integralidade, a
falta de equidade no financiamento, os avanços e os recuos nas
experiências de controle social bem como a baixa articulação
entre os movimentos sociais são obstáculos que impedem a
efetivação da agenda política de saúde.

Acerca dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos do
serviço social, do projeto ético-político profissional e sua interface
com as políticas sociais da seguridade social no Brasil, julgue os
próximos itens.

42 O atual projeto ético-político homogêneo da categoria
profissional prevê a defesa de uma sociedade mais justa e
igualitária, apresenta uma inter-relação com a proposta
histórica e política promovida pela reforma sanitária, uma vez
que essa defende a universalização das políticas sociais e a
garantia dos direitos sociais conquistados.

43 Na década de 80 do século passado, a última vertente do
movimento de reconceituação rompeu com o conservadorismo
profissional com as práticas assistencialistas e caritativas
do serviço social no Brasil, alinhando-se à tradição marxista,
tendência hegemônica na academia e nas entidades
representativas da categoria.

44 O atual projeto profissional hegemônico defendido pela
categoria profissional do serviço social brasileiro dialoga com
os valores propostos pelo projeto de saúde da reforma sanitária
e alinha-se ao projeto político econômico neoliberal,
consolidado no Brasil durante a década de 90 do século XX.

45 O atual projeto ético-político da categoria profissional concebe
a seguridade social como parte de uma agenda necessária e
estratégica defendida pela luta democrática e popular no
Brasil, com o objetivo de construir uma sociedade mais justa
e igualitária.
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De acordo com as resoluções profissionais emitidas pelo Conselho

Federal de Serviço Social, julgue os itens subsequentes. 

46 A Resolução n.º 556/2009 do CFESS considera materiais

técnicos o conjunto de instrumentos utilizado no exercício

profissional nos diversos espaços sócio-ocupacionais que

viabilizem a continuidade dos trabalhos realizados pelo

assistente social e possibilitem a defesa dos interesses dos

usuários.

47 Embora não seja uma atribuição específica sua, o assistente

social pode conduzir terapias, desde que tenha complementado

sua formação por meio de cursos stricto sensu.

48 Conforme a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em

Serviço Social (ABEPSS), o perfil do assistente social deve

caracterizar-se por ter uma formação intelectual e cultural

generalista crítica. Essa característica cria condições para que

o assistente social, quando da atuação em equipes

multiprofissionais, possa emitir opiniões técnicas de forma

mais ampla, abrangente e não específica, sobre quaisquer áreas

afins a sua área de atuação.

49 De acordo com a Resolução n.º 557/2009 do CFESS, o

profissional assistente social, quando da atuação em equipes

multidisciplinares, possui a devida competência para delegar

a outros membros da equipe a elaboração, emissão e(ou)

subscrição de pareceres, laudos e opiniões técnicas sobre

matéria de serviço social.

50 Segundo resolução do CFESS, o assistente social deve, sempre

que possível, atuar em equipes multidisciplinares, incentivando

e estimulando o trabalho interdisciplinar.

51 O assistente social ao emitir sua opinião técnica deverá fazê-lo

por meio de documento assinado e identificado com o seu

número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social,

e deverá se restringir a questões da sua área de atuação e de

sua atribuição profissional que, conforme preconizado nos

documentos legais profissionais, esteja autorizado e habilitado

a opinar.

Acerca dos direitos da pessoa com câncer, julgue os itens a seguir.

52 Desde que se enquadrem nos critérios de idade, renda ou

deficiência estipulados pela legislação, pessoas acometidas

com câncer têm direito ao benefício de prestação continuada,

que lhes garante um salário mínimo mensal.

53 Se dependente de trabalhador segurado for acometido por

neoplasia maligna, os recursos depositados na conta do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador

poderão ser sacados.

54 Segurado do INSS acometido por câncer pode recorrer ao

auxílio-doença, benefício este destinado apenas aos segurados

do INSS.

Uma assistente social de um hospital público do Distrito

Federal atua em uma equipe multiprofissional e em outros serviços

ofertados à população local. Atualmente, ela acompanha uma

paciente oncológica vítima de violência sexual e, sobre esse caso,

já realizou entrevistas e estudos sociais bem como produziu

relatórios e pareceres nos quais constam informações de ordem

íntima e familiar, além de dados econômicos, sociais e de saúde da

usuária. Essa assistente social também atuou, recentemente, no caso

de um usuário que foi discriminado por sua identidade de gênero

pela própria equipe hospitalar. Com relação a esse usuário, ela

prestou informações sobre seus direitos e o orientou sobre a

possibilidade de denunciar os profissionais na ouvidoria do

hospital. Além desses atendimentos de rotina, a assistente social

tem notado que familiares que acompanham os usuários dos

serviços de saúde hospitalar apresentam demandas relacionadas

à própria saúde mental e pretende discutir essa questão na próxima

reunião semanal com a equipe de trabalho multidisciplinar, na qual

também atua uma colega assistente social transexual.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com

base na lei que dispõe sobre a profissão de assistente social, no

respectivo código de ética profissional e nas demais legislações

pertinentes à profissão.

55 Na reunião semanal com a equipe de trabalho multidisciplinar,

a assistente social pode repassar informações sobre a situação

de saúde dos usuários atendidos, desde que essas informações

sejam estritamente necessárias para a atuação conjunta da

equipe.

56 É vedado à assistente social revelar informações de sigilo

profissional, mesmo aquelas referentes a situações cuja

gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, prejudicar

os interesses do usuário, de terceiros ou da coletividade.

57 A assistente social pode compartilhar o material técnico —

relatórios de atendimentos, entrevistas, estudos sociais e

pareceres — a respeito da usuária vítima de violência sexual

em benefício da equipe multiprofissional em que atua.

58 As atribuições dessa assistente social incluem tratar as causas

e os sintomas dos problemas somáticos, psíquicos ou

psicossomáticos dos familiares que acompanham os usuários

do serviço hospitalar.

59 É vedado à assistente social transexual utilizar seu nome social

nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido como

assistente social, independentemente de o nome vir

acompanhado do número do seu registro profissional.

60 Além de orientar o usuário vítima de discriminação devido a

sua identidade de gênero, a assistente social deve denunciar o

caso às entidades de organização da categoria, às autoridades

e aos órgãos competentes, devido ao fato de essa prática

configurar violação de direitos humanos.
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Acerca dos direitos sociais da pessoa com neoplasia maligna
(câncer), julgue os itens subsequentes.

61 É exigido o pagamento mínimo de doze contribuições
na qualidade de segurado para que a pessoa com câncer
possa requerer a aposentadoria por invalidez, cuja concessão
depende de a incapacidade para o trabalho ser considerada
definitiva pela perícia médica do INSS.

62 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que
necessitar de assistência permanente de outra pessoa poderá
ser acrescido de 25% em caso de incapacidade permanente
para as atividades da vida diária.

63 O trabalhador com neoplasia maligna poderá requerer
o auxílio-doença quando, em virtude da enfermidade,
ficar temporariamente incapaz para o trabalho por mais
de quinze dias consecutivos, desde que goze da qualidade
de segurado.

64 A concessão de benefícios sociais durante o tratamento
de saúde a pessoas com câncer depende de elas estarem
vinculadas a regime previdenciário.

65 É facultado ao trabalhador com câncer ou que tenha
dependente acometido desta doença realizar o saque
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
na fase sintomática da enfermidade.

Em relação às perspectivas teórico-metodológicas que
fundamentam pesquisas na área social, julgue os próximos itens.

66 A totalidade, uma das categorias que possibilitaram o
desenvolvimento da teoria social marxista, é entendida
como unidade concreta de contradições dialéticas e está
limitada a um período histórico concreto.

67 A hipótese central das pesquisas fundamentadas na
fenomenologia sociológica é a de que a sociedade é regulada
por leis naturais invariáveis que regem a vida social e podem
ser explicitadas por meio de métodos objetivos.

68 Para a teoria funcionalista, as mudanças sociais não atingem
as estruturas do sistema social, o qual, em si, tende a se
conservar, a se reproduzir e a absorver as inovações, invenções
e tensões, que revitalizam o sistema.

A respeito dos métodos, das técnicas e dos instrumentos de
pesquisa social, julgue os itens a seguir.

69 Na condução do grupo focal, o moderador deve ser diretivo,
cabendo-lhe se posicionar, propor ideias, fazer sínteses e
solucionar problemas.

70 A técnica história de vida considera as experiências subjetivas
dados importantes e permite compreender o processo social
a partir da definição e da interpretação que as pessoas,
os grupos ou as organizações atribuem às suas vivências.

71 O questionário é o instrumento mais adequado para a
realização de pesquisas que visem compreender relações,
sistemas de valores, de normas e as representações sociais
de determinado grupo.

72 Adotando a observação participante, o pesquisador deve
manter distanciamento do objeto estudado, evitar linguagem
do senso comum e atuar, no cotidiano da coleta de dados,
como um investigador.

73 O grupo focal é indicado para os estudos que requerem
consenso de um grupo sobre determinado tema.

Sobre a atuação do assistente social na política de saúde, julgue
os itens que se seguem.

74 A construção do perfil socioeconômico dos usuários e
familiares, além de evidenciar os determinantes e os
condicionantes de saúde do paciente, revela os problemas
de saúde mais comuns no território e possibilita intervenções
adequadas à realidade social.

75 A montagem de processo e o preenchimento de formulários
para a viabilização de Tratamento Fora do Domicílio e de
medicação de alto custo são atribuições privativas do assistente
social nos serviços de saúde.

76 A alta a pedido do usuário é atribuição do assistente social,
já que esse procedimento, na maioria das vezes, é motivado
por determinantes sociais.

77 Nos casos em que o usuário tenha recebido alta médica,
mas não tenha condições de alta social, caberá ao assistente
social notificar a equipe e registrar sua intervenção no
prontuário, de forma a fortalecer o atendimento em equipe.

78 Nos serviços de saúde, é atribuição privativa do assistente
social a notificação às autoridades competentes dos casos
de violência a crianças e adolescentes.

Considerando a perspectiva de avaliação de políticas sociais
públicas que trata as políticas sociais como resultado das históricas
e contraditórias relações entre Estado e sociedade, julgue os
seguintes itens.

79 De acordo com a perspectiva crítico-dialética, a avaliação
de políticas sociais públicas deve apontar em que medida
as políticas e os programas sociais conseguem expandir
direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a equidade.

80 Os modelos e métodos de avaliação generalistas, ao classificar,
fragmentar e tipificar os processos avaliativos, os coloca
a serviço das contrarreformas do Estado, com o intuito de
reduzi-lo sob o argumento do aumento de sua eficiência.

81 Essa perspectiva de avaliação considera as políticas sociais
uma sucessão linear invariável de ações: identificação do
problema, formulação de objetivos, tomada de decisão,
implementação, avaliação de processo e(ou) impacto, definição
da continuidade (ou descontinuidade) da política.

À luz do Código de Ética Profissional do(a) Assistente Social,
julgue os itens a seguir.

82 A quebra do sigilo profissional é admissível em situações
cuja gravidade possa acarretar prejuízo aos interesses do
usuário, de terceiros ou da coletividade.

83 Ao assistente social é vedada a intervenção na prestação de
serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional,
exceto em caso de urgência e desde que seguida da imediata
comunicação a tal profissional.

84 O assistente social deve garantir, na relação com o usuário,
a plena informação e discussão sobre as possibilidades
e consequências de determinada situação, e respeitar as
decisões do usuário, mesmo que sejam contrárias aos valores
do profissional.
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No que se refere à atuação profissional do assistente social,
julgue os itens a seguir.

85 Em se tratando de intervenção com famílias, devem-se
priorizar as políticas de caráter familista, as quais combatem os
tradicionais papéis de mulheres e homens na esfera doméstica
e incentivam a igualdade no mercado de trabalho.

86 A emissão da opinião técnica do assistente social a respeito
de determinado objeto de intervenção conjunto com outra
categoria profissional deve restringir-se àquilo que tange à
sua área de conhecimento específico.

87 Ao atuar sob a perspectiva multidisciplinar, o assistente social
compartilha dos mesmos objetivos que os demais campos do
saber, embora não haja cooperação nem relação entre as áreas.

88 Como elemento constitutivo das práticas educativas
desenvolvidas por assistentes sociais, a mobilização social
naturalmente se vincula ao projeto societário de defesa das
classes subalternas.

89 Embora a literatura em serviço social defenda um
compromisso ético-político de defesa dos interesses das
classes subalternas, em nenhum documento oficial da profissão
está explícita a opção por um projeto profissional vinculado
ao processo de construção de uma nova ordem societária,
sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero.

90 O acolhimento, momento de escuta, conhecimento da
situação e troca de informações, é um espaço privilegiado
de intervenção do assistente social por possibilitar a criação
de vínculo, o planejamento e a escolha de ações para
o acesso aos direitos, exigindo do profissional preparo
teórico-metodológico e ético-político.

No que se refere à história da assistência social no contexto
europeu, julgue os próximos itens. 

91 A partir da Revolução Industrial do século XVII, fato
marcado pela tomada do poder econômico e político pela
classe trabalhadora, a questão social alcançou relevância
semelhante àquela que se consolidou, posteriormente, nos
séculos XIX e XX.

92 Instituída em 1601, em razão das circunstâncias econômicas e
do aumento populacional na Inglaterra, a Lei dos Pobres
objetivava eliminar a mendicância das ruas e condicionar todos
os pobres sadios ao trabalho.

93 Além de fornecer moradia e educação, as work houses eram as
instituições que dispunham as melhores condições de trabalho
e salário aos pobres.

Acerca dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do
serviço social, julgue os itens a seguir.

94 Desde o seu surgimento, o serviço social no Brasil é
caracterizado por incentivar a organização social, política e
sindical dos trabalhadores.

95 Inicialmente, o processo de profissionalização do serviço
social no Brasil preconizava o atendimento aos interesses da
burguesia da época.

96 O papel inicial do serviço social era conter e controlar as lutas
sociais.

Com relação ao conceito de cidadania e a aspectos a ele
relacionados, julgue os itens subsequentes.

97 A democracia no Brasil ampliou as formas de participação da
população na condução da vida política do país, garantindo,
inclusive, o voto e a eleição de candidatos analfabetos.

98 A Constituição Federal de 1988 define expressamente
cidadania como o exercício dos direitos políticos, ou seja, do
conjunto de direitos e deveres que permitem a participação
política e pública dos cidadãos. 

No que se refere aos direitos fundamentais, julgue os itens
subsecutivos.

99 Os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, não
perdem efeito com o decurso do tempo. 

100 Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. 

101 Todo ser humano detém direitos fundamentais,
independentemente de raça, credo, nacionalidade ou convicção
política.

102 Os direitos são criados em conformidade com determinado
contexto histórico e se tornam fundamentais quando
constitucionalizados. 

Com relação ao planejamento em serviço social, julgue os itens
que se seguem.

103 No âmbito do planejamento social, o planejamento estratégico
busca reduzir a diversidade de profissionais que atuam nos
projetos sociais.

104 O planejamento é uma ação processual que, a princípio, não
tem objetivos claramente delimitados. 

105 O planejamento envolve um conjunto de ações intencionais,
integradas, coordenadas e orientadas para concretizar um
objetivo, de forma a possibilitar a tomada de decisões
posteriormente.

Com base nas disposições do Estatuto do Idoso acerca de educação,
cultura, esporte e lazer para idosos, julgue os próximos itens.

106 O poder público deve adequar o espaço físico escolar, o
currículo, a metodologia de ensino e o material didático ao
idoso, a fim de garantir seu acesso à educação. 

107 A participação do idoso em atividades cívicas ou culturais visa
à transmissão de conhecimento e à troca de experiências entre
idosos e pessoas de outras gerações, por serem ações que
preservam a memória e a identidade cultural.

108 Entre os cursos especiais para idosos devem-se incluir cursos
de gestão econômica e de gestão de conflitos, com vistas à
integração do idoso na vida familiar.

Com base na Lei n.º 10.741/2003, que trata da profissionalização
e do trabalho do idoso, julgue os itens a seguir.

109 Em concurso público, a idade constitui o segundo critério
de desempate na classificação, dando-se preferência ao
candidato mais idoso.

110 O idoso tem o direito de exercer atividade profissional
independentemente de suas condições físicas, intelectuais e
psíquicas.
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À luz da Lei Orgânica de Assistência Social

— Lei n.º 8.742/1993 —, julgue os próximos itens. 

111 Compete aos municípios executar projetos de enfrentamento

da pobreza, incluindo parcerias com organizações da

sociedade civil.

112 Compete aos estados destinar recursos financeiros para custeio

do pagamento do auxílio-natalidade e do auxílio-funeral,

mediante critérios estabelecidos pelos conselhos estaduais de

assistência social.

Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do

Adolescente, julgue os itens subsequentes.

113 A função de membro do conselho nacional e dos conselhos

estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente

é considerada de interesse público relevante e, por isso, é

remunerada.

114 Ao adolescente aprendiz maior de quatorze anos de idade não

são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários.

Considerando os indicadores sociais da Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contínua de 2016 (PNAD/2016) do IBGE,

julgue os itens subsecutivos.

115 O PNAD/2016 indicou uma transformação com relação à taxa

de escolarização das crianças brasileiras: pela primeira vez, a

região Norte superou a região Sul relativamente ao número de

crianças que frequentam a escola. 

116 O PNAD/2016 demonstrou que mais da metade da população

brasileira adulta tem nível superior completo, resultado

alcançado devido à crescente oferta de cursos superiores por

instituições de ensino particulares, especialmente na

modalidade de ensino à distância. 

Com base no Código de Ética do Assistente Social, julgue os

próximos itens.

117 É vedado ao assistente social depor como testemunha sobre

situação sigilosa do(a) usuário(a) de que tenha tido

conhecimento no exercício profissional, mesmo que

autorizado.

118 O assistente social poderá emprestar seu nome e registro

profissional a organizações ou empresas para simulação do

exercício efetivo do serviço social.

Acerca do programa Bolsa Família, julgue os itens a seguir.

119 Quando uma família é inserida no programa Bolsa Família, o

poder público assume unilateralmente o compromisso de

garantir o acesso das crianças e(ou) dos adolescentes dessa

família à saúde e à educação.

120 O Bolsa Família garante acompanhamento de saúde apenas às

famílias com filhos adolescentes de até dezessete anos de idade

e(ou) com mulheres gestantes.

Espaço livre


