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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993,
iniciou-se o processo de construção de uma nova ética profissional.
Julgue os itens a seguir, a respeito das conquistas nessa área.

51 A ética profissional, em todas as suas dimensões, é autônoma
e independente da capacitação teórica e da prática política
nas atividades profissionais.

52 A ética profissional do assistente social se esgota nas
disposições do referido Código, que rompeu com os
pressupostos que predominaram por mais de quarenta anos
nos antigos códigos de ética do serviço social no Brasil.

53 O referido Código, ao criar novas formas de
operacionalização, revogou as conquistas advindas do
Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986.

A respeito da assistência social como campo de política pública,
julgue os seguintes itens.

54 O lugar da política de assistência social não se identifica
nem com a resolutividade das desigualdades sociais,
nem com a manutenção delas.

55 A política de assistência social desempenha importante
papel como auxiliar das demais políticas sociais; ela se
ocupa, em cada política social, do segmento de classe
mais desfavorecido ou extremamente pobre.

56 O serviço social está subordinado à política de assistência
social, sem prejuízo da autonomia e da ética profissionais.

57 A luta pela permanência e pelo fortalecimento da seguridade
social deve ser fortemente acolhida pela assistência social
como política de direitos, embora seja a política mais frágil
frente à previdência social e à saúde.

58 A assistência social é um bem essencial à sociedade
e à dignidade humana.

59 O posicionamento dos assistentes sociais em defesa
da assistência social enquanto política de direito social revela
que os valores e princípios da assistência social são díspares
dos valores firmados pelo Código de Ética Profissional
do Assistente Social.

Na cidade de Bela Vista, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) oferece serviços como o de convivência
comunitária, que beneficia oitenta e três crianças e adolescentes,
com atividades promovidas no contraturno escolar. A programação
é conduzida por uma equipe interprofissional formada por
assistente social, psicólogo e pedagogo.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem, acerca de aspectos relacionados à política de assistência
social.

60 A materialização desse trabalho interprofissional será resultado
do aprendizado adquirido com os conhecimentos das áreas
e da apropriação desses conhecimentos pelos profissionais
do órgão.

61 A atuação interprofissional é de grande relevância no serviço
socioassistencial, porque possibilita o diálogo com pontos
de vista diferentes, de maneira que opiniões divergentes
proporcionam a reflexão de estratégias que respondam
às demandas individuais e coletivas.

62 No trabalho conjunto com outros profissionais, como
psicólogos e pedagogos, devem-se registrar nos documentos
conjuntos, sem caráter confidencial, todas as informações
coletadas no momento do estudo social.

63 A efetivação da oferta de serviço socioassistencial exige
a composição de uma equipe profissional mínima dentro
do seu nível de complexidade de atendimento do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), comprometida
a desenvolver o trabalho de acordo com a tipificação nacional
de serviços socioassistenciais.

64 O referido trabalho profissional desenvolvido de forma
coletiva requer a convivência harmônica entre as abordagens
teórico-metodológicas de cada especialidade, para que seja
possível dialogar e construir intervenções sobre pontos
de vistas diferentes.

A respeito do planejamento como atribuição e competência
do serviço social nas diversas esferas de atuação, como o setor
público, o privado e o terceiro setor, julgue os itens subsecutivos.

65 No reconhecimento das mais diversas expressões das questões
sociais, o planejamento é uma ferramenta de acesso aos
direitos, instrumentalizado por planos, programas e projetos
vinculados a uma ou mais áreas, setores ou políticas.

66 O programa é o instrumento do planejamento entendido
como o de maior nível de detalhamento das ações e de menor
âmbito de abrangência, por ser um documento de setorização
do plano e de referência para o projeto.

67 O planejamento constitui ato de dimensão puramente técnica,
já que pressupõe a racionalidade das ações que ponderem uma
série de condicionantes, como prazos e recursos existentes.

68 A instrumentalidade do serviço social compreende uma
mediação necessária para potencializar o exercício profissional
do assistente social, no qual o planejamento e seus
instrumentos são atribuições e competências que devem estar
direcionadas a favor de todos os indivíduos de determinada
sociedade, sem distinção de renda ou classe.

A respeito da prática profissional do assistente social, suas áreas,
seus limites e seus desafios de atuação, julgue os próximos itens.

69 O processo de intervenção do assistente social se mostra no ato
em si do fazer profissional e possui um significado social que
se revela de imediato.

70 O componente ideopolítico que perpassa a prática profissional
do assistente social articula convicções políticas e concepções
ideológicas no momento da intervenção profissional.

71 Em uma perspectiva crítica, a intervenção profissional implica
empreender esforços para que as ações planejadas sejam
executadas sem que haja formas de exploração e(ou)
dominação.

72 A condução da classe trabalhadora no processo de
transformação social compreende um dos objetivos
profissionais preconizados pelo projeto ético político do
assistente social.

73 O componente ideopolítico do serviço social deriva da
vontade, da atuação e do compromisso do assistente social com
os interesses dos trabalhadores ou com as demandas do capital.
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A respeito da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da

Trabalhadora, julgue os itens que se seguem.

74 A referida política enfatiza a vigilância: ela visa promover

e proteger a saúde dos trabalhadores e reduzir a

morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento

e dos processos produtivos.

75 A legislação que instituiu a política em questão insere sob

a sua proteção todos os trabalhadores, incluindo aprendizes,

estagiários, aposentados e desempregados.

76 São exemplos de princípios e diretrizes dessa política a

participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle

social; a equidade; e a precaução.

77 De acordo com o princípio da descentralização, é atribuição

privativa de cada estado, em seu território, desenvolver ações

de atenção à saúde do trabalhador, a construção da atenção

integral à saúde do trabalhador e a responsabilidade sanitária.

78 A Atenção Primária em Saúde é ordenadora da Rede

de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde.

De acordo com a Política Nacional e Estatuto do Idoso, julgue

os itens a seguir.

79 O idoso que não tenha condições econômicas de prover

o próprio sustento pode ser amparado pelo Estatuto do Idoso,

que impõe esse encargo ao poder público, por meio

do benefício de prestação continuada, atualmente de

responsabilidade da Previdência Social.

80 A garantia de prioridade engloba todos os idosos e inclui

o atendimento preferencial imediato e individualizado;

a garantia de acesso à rede de serviços de saúde

e de assistência social locais; e a prioridade no recebimento

de restituição do imposto de renda.

81 O Estatuto do Idoso assegura a prioridade especial, em relação

aos demais idosos, daqueles com oitenta anos de idade

ou mais.

82 Se o idoso não estiver no domínio de suas faculdades

mentais para optar pelo melhor tratamento de saúde,

somente o curador, os familiares ou o médico responsável

poderão decidir a respeito.

83 É assegurado a todos os idosos com idade a partir de sessenta

e cinco anos o benefício mensal de um salário-mínimo,

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social.

84 Compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios

elaborar proposta orçamentária que vise financiar programas

nacionais compatíveis com a Política Nacional do Idoso, nas

áreas de saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura,

esporte e lazer, e submetê-la ao respectivo conselho do idoso.

A respeito de conciliação e mediação de conflitos, julgue os itens
subsequentes.

85 No âmbito da administração pública, mediação de conflitos
consiste em atividade técnica exercida por profissional
qualificado, imparcial, nomeado por juiz de direito e
independente das partes, com poder decisório, que auxiliará
e estimulará a identificação e o desenvolvimento de soluções
consensuais.

86 Os princípios da mediação de conflitos incluem a isonomia
entre as partes, a informalidade, a confidencialidade,
a autonomia de vontade das partes e a boa-fé.

87 O mediador poderá atuar como árbitro e(ou) como testemunha,
mesmo em processo judicial pertinente a conflito em que
tenha atuado como mediador.

88 Independência e autonomia são princípios que regem
a atuação de conciliadores na área judicial.

Julgue os próximos itens, a respeito de administração
e planejamento em serviço social e do instrumental de pesquisa
em processos de investigação social.

89 Pesquisa consiste em atividade essencial da ciência, desde
a indagação até a construção da realidade. No caso da pesquisa
qualitativa, o objeto se restringe ao que pode ou que deve
ser quantificado.

90 A técnica da entrevista, considerada uma das estratégias
mais utilizadas no trabalho de campo, é classificada em:
sondagem de opinião; semiestruturada; aberta ou em
profundidade; focalizada; e projetiva.

91 Na elaboração de projeto de pesquisa, as dimensões
de interesse incluem a dimensão técnica, a ideológica
e a científica, que estão interligadas entre si.

92 O planejamento em serviço social, no interior de instituições
contratantes de profissionais assistentes sociais, deve
centrar-se nos aspectos técnico-operativos, visando a uma
melhor interpretação por parte dos dirigentes dessas
instituições.

93 No planejamento em serviço social, na instância da ação
detalham-se as atividades necessárias para a efetivação
do objetivo proposto.

94 No processo de planejamento social, o estudo de situação
consiste na caracterização, na compreensão e na explicação
de determinada situação. As características desse processo
incluem o levantamento de hipóteses preliminares, a coleta
de dados e a identificação de prioridades de intervenção.

De acordo com a Política Nacional da Pessoa com Deficiência,
julgue os itens seguintes.

95 Incapacidade da pessoa consiste na redução efetiva
e acentuada da capacidade de integração social, havendo
a necessidade de usar equipamentos, de providenciar
adaptações, meios ou recursos especiais para o seu bem-estar.

96 É obrigatória a oferta de educação especial ao educando
portador de deficiência em unidades hospitalares nas quais
esteja internado por prazo igual ou superior a seis meses,
o que inclui a educação infantil a partir de dois anos.
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Julgue os próximos itens, relativos à atuação do serviço social na
saúde mental de usuários de drogas, à reforma psiquiátrica e à Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS).

97 Com o propósito de garantir aos servidores públicos usuários
de crack o direito de acesso a bens e serviços, o assistente
social que atue em órgão público pode, como intervenção,
fomentar a intersetorialidade entre os serviços ofertados pela
rede externa, composta, por exemplo, pelas unidades básicas
de saúde.

98 Considerando que os transtornos mentais estão entre as
principais causas que levam ao afastamento do trabalho e
aumentam o risco de suicídio, a maioria dos órgãos federais e
das instituições públicas e privadas realiza eventos, programas
e ações de promoção e prevenção da saúde, como, por
exemplo, o denominado Setembro Amarelo.

99 É vedado aos assistentes sociais que atuam em órgãos federais
o encaminhamento de servidores públicos com agravos de
saúde em decorrência do uso de álcool para as comunidades
terapêuticas, uma vez que estas possuem características
incompatíveis com a laicidade do Estado, por adotarem
preceitos religiosos para a abordagem das doenças que estão
em dissonância com a Política Nacional de Saúde Mental.

Acerca da saúde do trabalhador e da qualidade de vida no trabalho,
julgue os itens subsequentes.

100 No âmbito de programas de preparação para aposentadoria,
assistentes sociais devem realizar perícia médica dos usuários
em conjunto com a equipe multiprofissional, atuando a partir
da compreensão dos fenômenos de adoecimento e
envelhecimento, conforme instrumentais da Política de
Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.

101 O assistente social que compõe equipe interdisciplinar na área
da saúde do trabalhador deve ter a competência de entender e
agir sobre as relações que permeiam o processo de
saúde-doença e o trabalho.

102 Cabe ao assistente social que atua em programas de prevenção
e promoção de saúde do trabalhador ajustar os trabalhadores
ao cotidiano laboral em prol de sua qualidade de vida na
instituição, para evitar ônus produtivos.

Considerando o debate contemporâneo sobre família e serviço
social, julgue os itens a seguir.

103 O programa Bolsa Família, cuja finalidade é contribuir para o
combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, possui
mecanismos de controle para centralizar as ações em famílias
em situação de pobreza e extrema pobreza, as quais devem
cumprir condicionalidades vinculadas ao acesso à educação, à
saúde e à assistência social.

104 O direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e
comunitária restringe a parentalidade a laços consanguíneos,
devendo o assistente social orientar candidatos à adoção sobre
esse critério de elegibilidade durante os trâmites do processo
judicial.

105 Os pareceres acerca de processos de adoção, guarda, tutela e
destituição do poder familiar elaborados por assistentes sociais
que atuam no Poder Judiciário podem ser fundamentados em
estudos sociais.

106 A intervenção do assistente social no âmbito familiar inicia-se
com a observação esquadrinhada do cotidiano e finaliza-se
com a fragmentação da família como grupo social, com vistas
a responder a demandas individuais dos membros da família.

107 Na elaboração de parecer social de pedido de adoção por pares
análogos sexualmente, em atenção à equidade e à justiça
social, o assistente social deve reconhecer a alteridade de
direitos entre adotantes e adotados.

Julgue os próximos itens, relativos aos processos de trabalho do
serviço social e ao mundo do trabalho na era da reestruturação
produtiva e da mundialização do capital.

108 A violação do princípio da autonomia do assistente social para
estabelecer as linhas mestras de intervenção resulta na
alienação do processo de trabalho.

109 No contexto do capitalismo flexível, é desejável que o
trabalhador seja ágil e siga rotinas rígidas e processos
burocráticos que imponham mudanças em curto prazo.

110 A reprodução do serviço social como uma área profissional
inscrita na divisão técnica do trabalho está atrelada a sua
utilidade social e a sua competência para resolver necessidades
sociais que sejam objeto de sua demanda.

111 A análise socioeconômica de estudantes realizada pelo
assistente social para concessão de assistência estudantil não
é uma atribuição privativa da categoria, mas uma competência
profissional do serviço social.

A respeito da história e da constituição da categoria dos
profissionais de serviço social em suas dimensões políticas,
culturais e organizacionais, julgue os itens a seguir.

112 Na década de 40 do século passado, durante o Seminário de
Araxá, o Código de Ética Profissional do Assistente Social foi
re formulado para  contemplar  as  d imensões
teórico-metodológicas do Movimento de Reconceituação.

113 O Código de Ética Profissional do Assistente Social editado
em 1986 preconizou o compromisso da categoria, por meio da
prática profissional, com os interesses da classe trabalhadora,
o que representou uma oposição ao neotomismo.

114 Em 1996, a Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social
passou a se chamar Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Serviço Social, em razão da necessidade de se criar
organicidade para as atividades práticas-operativas de
assistência desenvolvidas pelo órgão nas universidades e da
importância de registrar o caráter científico da entidade no
cenário acadêmico.

Acerca do debate ético contemporâneo e da busca da consolidação
do projeto ético-político do serviço social, das condições de
trabalho e das respostas profissionais aos desafios atuais, julgue os
itens subsequentes.

115 Antes de 1990, debates sobre gênero não recebiam destaque
especial na área de serviço social, de modo que produções
sobre esse tema eram categorizadas, em congressos da área, no
grupo de temas emergentes em serviço social, que não
tratavam exclusivamente da questão de gênero.

116 Ao atuar em estabelecimentos educacionais públicos ou
privados, o assistente social deve vincular suas ações às
dimensões ética, política e técnica, pautando-se na concepção
de educação como lócus formativo dos indivíduos e da escola
como lugar de exercício da democracia.

117 O Conselho Federal de Serviço Social recomenda, em
consonância com o projeto ético-político da categoria e com os
preceitos de um Estado laico, que assistentes sociais
estabeleçam ações de controle de natalidade nos distintos
serviços, com a finalidade de prevenir a sedimentação da
pobreza estrutural.
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118 O fortalecimento do projeto ético-político do serviço social requer dos profissionais uma atuação crítica perante tensões e contradições
da sociedade, bem como a apreensão e a apropriação de fenômenos como o racismo e suas distintas expressões na vida cotidiana.

Acerca da relação entre responsabilidade social corporativa e serviço social, julgue os próximos itens.

119 Os valores da justiça, da solidariedade e da ética profissional constituem objetivos do assistente social que trabalhe com
responsabilidade social corporativa.

120 Por ser orientada pelo conceito de responsabilidade social corporativa, a atuação do assistente social em espaço empresarial, pautado
na lógica capitalista, viola o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, que zela por uma ordem societária isenta de
exploração de classe, etnia e gênero.

Espaço livre


