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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, 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 das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

As capitais brasileiras perdem quase metade (45%)

1

da água retirada dos mananciais em vazamentos de redes de

liquidez internacional, melhoria nos indicadores de emprego,

abastecimento, fraudes e falhas de medição. Os 6,14 milhões
4

perspectivas de crescimento menos medíocre do que

de litros desperdiçados diariamente nas grandes cidades do
4

país seriam suficientes para atender a 38 milhões de
Os dados sobre as coberturas e desperdícios nas

e sistemática de transferência de renda não devem obscurecer

redes públicas de abastecimento de água e de saneamento
7

estão reunidos em um estudo elaborado pelo Instituto
10

amargou tantos anos de estagnação econômica, concentrou

ressalta a necessidade urgente de adoção de medidas para

tanta renda que qualquer melhora, com essa base de
10

saneamento básico, assim como para conter a invasão de

comparação, é relativa. Uma evolução consistente na
redução da desigualdade depende de uma visão mais global,

áreas de mananciais e recuperar aquelas que já foram

que contemple as chamadas “portas de saída” dos programas

degradadas em função da falta de planejamento urbano
16

um fato que é uma miséria em si: o país é tão desigual,

Socioambiental (ISA). O estudo, inédito pela abrangência,
expandir as regiões de preservação ambiental e as redes de

13

nos anos anteriores e uma redução consistente na
desigualdade social devido a uma política mais universalista

consumidores.
7

Um longo período de bonança econômica e de farta

eficaz — o que acontece na maior parte das grandes cidades.

13

O estudo recomenda, ainda, a intensificação dos esforços de

sociais, o desenvolvimento inclusivo e uma visão igualitária
que também seja federativa.

educação ambiental, para que a população compreenda que
19

Valor Econômico, 23/11/2007.

também é responsável pela conservação da água.
O Estado de S.Paulo, 23/11/2007 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às idéias e às estruturas
Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,

lingüísticas do texto acima.

julgue os itens a seguir.
1

A vírgula logo após “abastecimento” (R.3) é empregada para

6

prejudica a correção gramatical do período.

isolar expressão apositiva.
2

A expressão “seriam suficientes” (R.5) está no plural para

7

concordar com “Os 6,14 milhões de litros” (R.3-4).
3

Subentende-se, logo após “como” (R.13), o segmento
“a necessidade urgente de adoção de medidas”.

4

8

A expressão “amargou” (R.8) está sendo empregada no
mesmo sentido que tem na frase: O refresco depois de algum
tempo amargou.

planejamento urbano eficaz tem como conseqüência a

5

A forma verbal “devem” (R.6) está no plural para concordar
com o sujeito composto.

Depreende-se das informações do texto que a falta de
degradação de áreas de mananciais.

Na linha 3, a eliminação de “do” após a palavra “medíocre”

9

O termo “para que” (R.18) pode, sem prejuízo para a

O emprego da vírgula logo após “global” (R.11) justifica-se
por isolar oração subordinada adjetiva explicativa.

informação original do texto, ser substituído por qualquer
um dos seguintes: afim de que, de modo que, de forma que,
contanto que.
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A expressão “desenvolvimento inclusivo” (R.13) equivale a
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Há hoje poucas dúvidas de que, na ausência de

1

4

7

de

doenças

realização. Distrofia muscular, Alzheimer ou Parkinson são

Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada em

4

doenças que condenam as pessoas a carregá-las vida afora.

Bali, em dezembro, está cercada pela urgência e pela

Há cerca de 10 anos, acendeu-se uma luz no horizonte.

necessidade e ameaçada pela politicagem e estreiteza de

Depois de décadas de pesquisa, cientistas anunciaram a

interesses econômicos. Movem-se em direções opostas
diagnósticos

severos

lançados

pelo

7

coloca as transformações ambientais no limiar da

descoberta da célula-tronco embrionária humana — capaz de
se transformar em qualquer tipo de tecido. A novidade

Painel

poluidores do mundo, na maior parte dos casos, negligente

provocou reações. De um lado, juntaram-se fervorosos
10

entusiastas. Eles viram na conquista arma capaz de vencer
males sem esperança de recuperação. De outro, apaixonados
opositores, que ergueram barreiras morais. Para eles, a vida

13

e desinteressada.

humana começa na fecundação. Não se pode, pois, destruir
os embriões em favor da pesquisa. Mais: o avanço dos

Diante da gravidade das ameaças, as metas do
Protocolo de Kyoto se tornaram tímidas. O balanço feito

estudos
16

poderia

levar

à

clonagem

humana

e

à

comercialização de órgãos.

pelo secretário-executivo da Convenção do Clima, da ONU,

A descoberta de método de produzir célula-tronco

Yvo de Boer, indica que o objetivo de reduzir em 5,2% as

sem embrião reacende a esperança de se chegar com mais

emissões de gases nocivos à atmosfera, com base em 1990,
19

tratamento

mais hostil à vida humana. A Conferência do Clima, da

irreversibilidade, e a conduta dos principais países

16

no

consideradas incuráveis parecia sonho sem possibilidade de

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que

13

sucesso

ações incisivas e permanentes, o planeta se tornará cada vez

os

10

Obter

1

19

será atingido em 2012.

rapidez à cura de enfermidades e à criação de órgãos
sobressalentes. Duas equipes independentes de cientistas
(uma japonesa e outra norte-americana) conseguiram obter

Idem, ibidem.
22

células-tronco a partir de tecido comum. A regressão celular,

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima,

que dispensa clonagem, deve superar resistências éticas e

julgue os itens seguintes.

religiosas.
Correio Braziliense, 22/11/2007.

11

12

Na linha 3, o sinal indicativo de crase em “à vida humana”
justifica-se pela regência de “hostil”, que exige preposição,

Julgue os próximos itens, referentes às idéias e a aspectos

e pela presença de artigo definido feminino.

gramaticais do texto acima.

Depreende-se das informações do texto que os principais

16

O sujeito de “parecia” (R.2) é “tratamento” (R.1).

17

Na linha 4, o termo “-las”, em “carregá-las”, retoma o

países poluidores do mundo são aqueles a que são atribuídas
as ameaças de politicagem e de estreiteza de interesses

antecedente “doenças”.

econômicos para a Conferência do Clima, em Bali.
13

Os termos “cercada” (R.5) e “ameaçada” (R.6) estão no

18

14

O segundo período do texto — “A Conferência (...)

correspondência oficial.
15

Em

“se

tornaram”

antes

da

expressão

“juntaram-se”.
19

interesses econômicos” — está adequado para textos de

imediatamente

“apaixonados opositores” (R.11-12), a forma verbal

feminino singular porque concordam com “Conferência”
(R.3).

Subentende-se,

As ocorrências de “Eles” (R.10) e “eles” (R.12) têm o mesmo
referente.

20

Subentende-se das informações do texto que a regressão
celular, que parte de tecido comum para obter células-tronco,

(R.15),

o

“se”

indeterminado.
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Considerando a figura acima, que mostra a janela do Word
2003, com parte de um texto extraído do sítio
www.vitoria.es.gov.br, julgue os seguintes itens.
21

Para se obter o sublinhado do título, utiliza-se a

Considerando os conceitos de Internet e a figura acima, que mostra
uma janela do Outlook Express com uma página do Internet Explorer
6, julgue os próximos itens.

ferramenta

28

.

22

O botão
, na barra inferior da janela, permite iniciar
a correção ortográfica do texto.

23

O texto pode ser copiado, sem prejuízo de formatação,
para a célula A1 de uma planilha do Excel.

Ao se acessar a página no Internet Explorer 6.0, é possível
encaminhá-la usando-se o botão
figura.

, conforme o exemplo da

O campo
deve ser utilizado para encaminhar e-mail com
anexo em segurança.
30 Para se enviar o e-mail da figura, é necessário estar conectado à
Internet, usando-se Plug and play.
31 No Internet Explorer 6, é possível configurar recursos de
segurança, como, por exemplo, sítios confiáveis.
29

Com relação à segurança da informação e à figura acima, que
mostra uma janela do Windows Explorer, executado em um
computador cujo sistema operacional é o Windows XP,
julgue os itens a seguir.
24

A pasta

25

O arquivo contido na pasta
Excel.

26

Para se fazer o backup da pasta
e de todo
o seu conteúdo, é suficiente clicar com o botão direito
do mouse sobre essa pasta e executar o programa
WinZIP.

27

possui 3 subpastas.
é um arquivo do

Hijackers são programas ou scripts que seqüestram
navegadores de Internet, principalmente o Internet
Explorer.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do
Excel 2003.
32

Considerando-se que o valor do IPVA é 10% do valor do ICMS,
a fórmula para a execução desse cálculo é =10%*B10.
33 O valor disponível pode ser calculado usando-se a ferramenta
.
34

Para se formatar com estilo moeda a célula B10, é suficiente
selecionar essa célula e clicar a ferramenta

35

.

Pode-se alterar a cor da fonte das células mediante a utilização
da ferramenta

.
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Texto para os itens de 36 a 45

Julgue os seguintes itens, relativos à relação entre energia, preço
e crescimento econômico no Brasil.

Com um deságio de 35% sobre o preço-teto de

41

O deságio de 35% obtido pelo governo brasileiro no leilão

R$ 122,00 por megawatt/hora, o governo federal licitou a usina

da hidrelétrica de Santo Antonio tende a ser benéfico ao

hidrelétrica Santo Antonio, a primeira das duas usinas que

preço final da produção e distribuição da energia ao

compõem o complexo hidrelétrico do rio Madeira, em Rondônia.

consumidor.

Santo Antonio é a terceira maior hidrelétrica prevista no

42

renovável é um ganho político no mundo, reafirmada no

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atrás de Jirau e

primeiro leilão realizado para aproveitamento hidroelétrico

Belo Monte. “Esse leilão marca a retomada da participação de
grandes projetos hidrelétricos na expansão do setor elétrico, o

do rio Madeira.
43

Na área de geração de energia elétrica, o Brasil ainda
subestima as fontes não-fósseis como a hídrica, a eólica e a

que reforça a vocação brasileira para a geração de energia limpa,

biomassa.

renovável e de menor custo para o consumidor brasileiro”, avalia
o ministro interino de Minas e Energia, Nelson Hubner.

A imagem de um país que trabalha com energia limpa e

44

A descoberta de novas fontes de gás no Brasil na plataforma
marítima brasileira causou regozijo à sociedade e ao

Leilão do Madeira garante energia para o crescimento.
Em questão, Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, n.º 579, 10/12/2007 (com adaptações).

governo.
45

proporção dos países emergentes exige oferta segura e

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens

proporcional de energia nos próximos anos.

que se seguem, relativos ao tema da energia no Brasil e no
mundo.

A manutenção do crescimento econômico brasileiro na

A América do Sul, região na qual o Brasil se vincula ao meio
internacional por sua geografia e história, é objeto de grande

36

Energia é um tema de interesse relativo dos Estados

debate no país. A respeito desse tema, julgue os itens que se
seguem.

nacionais ante a crescente diversificação de oferta no
mercado internacional.

46

Dotada de países com baixa capacidade de interferir na
construção de normas internacionais, uma saída plausível

37

A vulnerabilidade energética na parte meridional da América

para a América do Sul participar das coisas do mundo é o

do Sul vem se apresentando como elemento limitante do

programa de integração regional.

crescimento econômico de países como a Argentina.

47

O Brasil, país que possui fronteira com todos os países da
América do Sul, tem levado adiante, sem ressalvas internas,

38

Empresas internacionais como a Gasprom, da Rússia, têm
apresentado gerenciamento aberto, mas pouco estratégico,

o programa de integração.
48

A Venezuela, já parte integrante do MERCOSUL, teve sua
adesão plenamente ratificada pelo Congresso Nacional do

das grandes reservas de gás daquele país.

Brasil.
39

40

A água em movimento nos rios ou barrada por represas,

49

A Argentina, com nova presidente, a única mulher com tal

fonte de energia renovável em hidrelétricas, é cada vez mais

responsabilidade na América do Sul, já iniciou agenda de

valorizada no mercado global.

cooperação importante com o Brasil.

A base nuclear da energia produzida no mundo amplia-se

50

A Venezuela, na qual proposta de reforma constitucional foi
rejeitada em referendo pela população, é país estratégico

cada vez mais ante o esgotamento iminente do petróleo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito do conceito, dos tipos e da prática do planejamento,
julgue os itens a seguir.
51

52

53

O planejamento consiste na determinação de um conjunto de
procedimentos visando a realização de determinado projeto
com o predomínio das circunstâncias sobre a razão humana.
O planejamento, na perspectiva tradicional, não inclui os
atores do processo social, exceto o Estado ou o governante
que planeja e apresenta projeções limitadas para a área
social.
Uma organização que pensa e planeja estrategicamente cria
condições para o surgimento da liderança baseada na
democracia interna e na delegação de autoridade,
diferentemente do que ocorre nos ambientes sem esse tipo de
planejamento, os quais estimulam a presença do monolitismo
político e do dirigente autoritário.

A divisão do trabalho em uma organização não-governamental
(ONG) pode ser identificada por meio de vários instrumentos. A
cerca desses instrumentos julgue os itens subseqüentes.
61

O estatuto de uma ONG é o documento legal que estabelece
a sua missão, identifica seus dirigentes, suas competências,
os mecanismos de tomada de decisão e a quem cabe cada
atribuição.

62

O organograma de uma ONG representa graficamente a sua
divisão interna de trabalho, no sentido horizontal, e explicita
as diferentes áreas de atuação. Devido ao caráter voluntário
de suas ações, não contempla sua representação gráfica
vertical.

Com relação à assistência social no Brasil, julgue os próximos
itens.
63

Os princípios definidos pela Lei Orgânica de Assistência
Social incluem o respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia. Esses princípios não incluem a necessidade de
avaliação da qualidade dos benefícios e serviços assistenciais
prestados à população necessitada.

64

A nova concepção de assistência social como direito à
proteção social tem duplo efeito: o de atender as
necessidades emergenciais e o de desenvolver capacidades
para maior autonomia. Apesar de pretender o
desenvolvimento humano e social em substituição à tutela ou
assistencialismo, essa concepção ainda se caracteriza como
provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais.

65

A perspectiva da política nacional de assistência apóia-se na
visão social capaz de captar as diferenças sociais, com base
nas circunstâncias e demandas sociais individuais e
familiares determinantes para a garantia de sua proteção
social e segurança econômica, para a qual se exige uma
pequena e prévia contribuição previdenciária.

66

No processo de investigação social, é imprescindível a
definição da concepção teórica, do método e das técnicas a
serem adotadas, de forma a impedir a improvisação bem
como a expressão da subjetividade e criatividade do
pesquisador.

A ampliação dos recursos financeiros e orçamentários da
seguridade social destinados à política de assistência social
deve responsabilizá-la como a principal política de proteção
social brasileira, tendo em vista o volume de recursos
destinados aos programas de transferência de renda, ainda
que estes permaneçam aquém das necessidades sociais.

67

A intervenção profissional do assistente social na política de
assistência social deve tratar as necessidades sociais como
problemas e responsabilidades individuais e grupais.

Julgue os itens seguintes, que versam acerca da elaboração de
projetos e programas sociais.

68

Na Política Nacional da Assistência Social (PNAS-2004) e
na Norma Operacional Básica (NOB-2005), a proteção
social básica refere-se a ações preventivas, que reforçam a
convivência, a socialização, o acolhimento e a inserção e que
possuem um caráter mais genérico e voltado para a família
e que visam, também, desenvolver potencialidades,
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.

69

De acordo com o Sistema Único da Assistência Social
(SUAS), os centros de referência de assistência social
(CRAS) constituem espaços físicos privados e de base
territorial, onde são ofertados os serviços do Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF), além de outros serviços,
programas, projetos e benefícios de proteção social.

54

Na visão normativa, a governabilidade e a capacidade de
governar são amplas considerando-se a força e a
legitimidade do projeto político. Nessa visão, as deficiências
são priorizadas e constituem um problema a ser resolvido,
por meio de relações democráticas e participativas, entre
seus dirigentes.

Acerca dos instrumentais de pesquisa em processos de
investigação social, julgue os itens que se seguem.
55

O princípio metodológico da totalidade deve ser centrado na
especificidade dos fatos em análise, de modo a garantir a
veracidade e autenticidade de sua manifestação.

56

As metodologias de pesquisa qualitativa são aquelas capazes
de incorporar a questão do significado e da intencionalidade
como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais,
sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quando na
sua transformação, como construções humanas significativas.

57

A sociologia compreensiva não se preocupa com os
processos de quantificação, mas sim com a explicação das
situações que envolvem as relações sociais consideradas
essenciais e resultado da atividade humana criadora, afetiva
e racional.

58

59

60

Na elaboração de um projeto com base no método ZOOP
(planejamento de projeto orientado por objetivos), o
assistente social deve, sistematicamente, listar com os
dirigentes da instituição todos os aspectos e fatores que
fazem parte da situação-problema, em vez de identificar os
principais problemas existentes e analisar suas relações
causais juntamente com os demais envolvidos.
Pressupostos ou condicionantes são fatores internos
importantes para o alcance dos objetivos estabelecidos, cujo
controle é de responsabilidade dos gerentes do projeto, e sua
identificação representa um desafio para a equipe de
planejamento.
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70

A proteção social especial refere-se a serviços especializados
destinados a pessoas em situação de risco pessoal ou social,
de caráter mais complexo, desenvolvidas nos centros de
referência especializados de assistência social (CREAS).

71

O tipo de serviços socioassistenciais executados pelos
municípios e estados é um dos parâmetros para definir o
montante de recursos repassado pelo governo federal aos
fundos de assistência social denominados pisos de proteção
social.

72

O exercício do controle social previsto na LOAS e nos
princípios organizativos do SUAS deve considerar os
aspectos éticos e pedagógicos da experiência participativa
com vistas a formar cidadãos mais empenhados e
comprometidos com o processo civilizatório orientado pelos
valores efetivos da liberdade e da igualdade de
oportunidades.

Acerca dos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência,
da criança e do adolescente, julgue os itens a seguir.
73

Os princípios a serem adotados pelas entidades que
desenvolvem programas de abrigo voltados para criança e
adolescente incluem o que recomenda, mesmo para os que
possuem família, a sua transferência para outra entidade da
mesma natureza, com o objetivo de impedir a formação de
vínculos com a equipe, de modo a possibilitar o retorno mais
facilmente às suas famílias.

81

As principais fontes para construção de indicadores de um
projeto pressupõem a definição prévia de seus objetivos bem
como das perguntas orientadoras de sua avaliação.

82

Na condução de um processo de avaliação, deve-se levar em
consideração os aspectos éticos e de relações humanas,
ignorando-se, entretanto, os elementos de ordem política.

83

Uma das tendências atuais que vem influenciando o futuro
da avaliação de programas/projetos diz respeito às
modificações nas relações entre o Estado e a sociedade
quanto à descentralização político-administrativa.

Acerca da emergência das redes como modelo alternativo para a
ação social, julgue os itens que se seguem.
84

No modelo em rede, os integrantes relacionam-se
verticalmente e de forma unidimensional, uma vez que todos
têm o mesmo status e o poder é distribuído simetricamente.

85

Em situações sociais complexas, as redes constituem uma
estratégia fecunda, tendo em vista as possibilidades de
diferentes visões serem partilhadas por diferentes atores.

86

74

Para seu funcionamento, as entidades governamentais e nãogovernamentais deverão se inscrever no conselho municipal
dos direitos da criança e do adolescente, especificando seus
programas e os regimes de atendimento.

Na esfera política, a rede parece constituir uma resposta à
crise fiscal e à erosão da soberania do Estado
contemporâneo, como estratégia destinada a enfrentar algum
dos constrangimentos a seguir: desmonte do welfare state,
escassez de recursos públicos, política de reestruturação e
enxugamento do aparato estatal.

75

O início de apuração de irregularidade em entidade
governamental e não-governamental de atendimento ao
idoso é uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público.

Acerca das diferentes concepções relacionadas ao pobre, à
pobreza e à política social, julgue os itens subseqüentes.

76

Na implementação da política nacional do idoso, é
competência de entidades e órgãos públicos, na área de
habitação e urbanismo, elaborar critérios que garantam o
acesso da pessoa idosa à habitação popular e diminuir
barreiras arquitetônicas e urbanas.

77

78

87

A ligação entre a visão do pobre como marginal e a
concepção da sociedade como um conjunto integrado de
papéis sociais, estruturados por valores e normas, baseia-se
no paradigma da integração.

É competência da Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) emitir opinião
sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos
órgãos executores da política nacional para essa área, a partir
das deliberações do seu respectivo conselho.

88

Os profissionais que vêem a sociedade como um sistema de
cooperação apoiado no desenvolvimento social e sustentável
entendem o pobre como um explorado e a ajuda social como
um trabalho de proteção e de assistência social.

Cabe ao poder público assegurar às pessoas portadoras de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,
garantindo, na área da formação profissional, a adoção de
legislação específica que discipline a reserva de mercado de
trabalho para esse segmento.

89

A visão do pobre, como um ser dependente, e das ações
sociais, como uma obra de autonomização e de
responsabilização dos indivíduos, relaciona-se à
compreensão da sociedade como um conjunto de atores que
se preocupam em redistribuir seus ganhos e reduzir a
desigualdade social.

90

A definição de pobre e a concepção de pobreza baseadas
somente na renda, são consideradas limitadas e insuficientes
à formulação de políticas direcionadas ao seu enfrentamento.

91

A implementação das recentes estratégias brasileiras de
redução da pobreza baseia-se na concepção de que a
ausência do capital humano e social justifica a existência da
pobreza intergeracional.

Julgue os itens a seguir, relacionados à avaliação de programas
e projetos sociais no cotidiano da ação profissional.
79

O compromisso principal da avaliação consiste em coletar e
gerar novas informações que possibilitem a realização de
correções necessárias durante o desenvolvimento do
processo e auxiliar na tomada de decisões.

80

Um erro comum nos processos de avaliação relaciona-se ao
fato de esta ser confundida com a auditoria financeira, ou
seja, priorizam-se os dados qualitativos sociais, ignorando-se
os dados contábeis do projeto.
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Acerca da seguridade social, julgue os itens subseqüentes.
92

Seguridade social não se confunde com welfare state, de que
também não é sinônimo, mas é parte integrante, elemento
fundante e constituinte de sua natureza, bem como de sua
abrangência.

Julgue os itens a seguir, acerca de estratégias, instrumentos e
técnicas de intervenção.
101 As atitudes do assistente social para com o grupo e

vice-versa devem ser isentas de valores e ideologias para
manter a neutralidade técnica exigida para esse tipo de

93

O financiamento da seguridade social tem sido marcado pela

intervenção.

progressividade, pois baseia-se, unicamente, na contribuição
dos empregadores.
94

95

102 De modo a não despertar curiosidade ou ansiedade do

Definir o caráter dos direitos, o tipo de financiamento e a

entrevistado durante a entrevista, o assistente social deve

forma de organização é imprescindível para se compreender

fazer as anotações de forma reservada e, de forma alguma,

a seguridade social.

explicitar a adoção deste procedimento com o entrevistado.

De acordo com o regime geral da previdência social, é
segurado especial o trabalhador com mais de dezesseis anos
de idade, que não tenha renda própria, mas que decida

103 Na entrevista de ajuda ou entrevista de compreensão, o

assistente social deve assumir uma atitude de disponibilidade
integral, encorajamento e, principalmente, aconselhamento.

contribuir para a previdência social.
96

97

O princípio bismarckiano presente desde o surgimento da

104 A interdisciplinaridade refere-se à troca de informações, de

previdência social brasileira considera como verdadeira a

conhecimentos entre disciplinas e da utilização dos métodos

afirmação de que o acesso aos benefícios previdenciários só

comuns entre si. Constitui uma importante estratégia para

pode ocorrer mediante prévia contribuição.

que elas não se estreitem, nem se cristalizem no interior de

O Regime Jurídico Único, integrante da previdência básica

seus respectivos domínios.

brasileira, é responsável pelo atendimento obrigatório aos
empregados do setor privado regidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas e de empresas estatais, aos trabalhadores
rurais do regime de economia familiar, aos autônomos e aos
contribuintes avulsos.

105 O assistente social, ao utilizar a documentação como um

instrumento de articulação dos fundamentos teóricometodológicos, éticos-políticos e técnico-operativos de
sustentação do processo de trabalho contribui para
consolidar o projeto ético-político da profissão.

Sobre as reflexões relativas à temática da família, julgue os
próximos itens.
98

elaboração de um relatório ou de um laudo, contudo,
O trabalho do assistente social com famílias deve levar em
consideração a abertura para uma escuta, a fim de localizar
os pontos de vulnerabilidade e, também, os recursos
disponíveis para o fortalecimento das competências
familiares.

99

106 Os aspectos éticos devem estar sempre presentes na

preservar os envolvidos não exclui a intervenção técnicopedagógica, desde que não sejam realizados julgamentos
pessoais durante o processo.
107 O estudo social completo contém no seu interior o laudo

A Constituição Federal de 1988 legitimou um processo de

pericial, nele podendo ser incluída, inclusive, a avaliação

mudanças na sociedade conjugal, que passou a ser

psiquiátrica ou psicológica, resultando em sugestões

compartilhada em direitos e deveres pelo homem e pela
mulher, com a quebra da chefia conjugal masculina.
100 O Estatuto da Criança e do Adolescente destaca-se por sua

contribuição no sentido de dessacralizar a família, ao

elaboradas em conjunto, a partir do conteúdo das categorias
profissionais envolvidas.
108 A visita domiciliar caracteriza-se como atividade técnica de

introduzir a idéia da proteção legal à criança, de seus

atenção sistematizada prestada ao indivíduo ou à família, na

próprios familiares e, ao mesmo tempo, reitera a convivência

sua unidade domiciliar, e objetiva conhecer sua realidade,

familiar como um direito básico fundamental.

dinâmica e relação com a vizinhança.
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Acerca dos fundamentos da ética e da ética profissional do
assistente social, julgue os itens a seguir.
109 O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,

incentivando o respeito à diversidade, à participação de
grupos socialmente discriminados e à discussão das
diferenças constitui um dos princípios fundamentais do

115 O balanço social é um documento publicado a cada três

meses, reunindo um conjunto de informações sobre as
atividades desenvolvidas, na área do meio ambiente,
independentemente da relação custo-beneficio.
116 A garantia de que ações anti-sociais como o trabalho infantil,

trabalho escravo, ou discriminação não existam no âmbito

código de ética profissional do assistente social.
das organizações e das relações de trabalho, está amparada
110 O assistente social poderá depor como testemunha acerca de

na certificação denominada ISO 14.000.

situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no
exercício profissional, desde que autorizado.
111 A moral conservadora é aquela que se opõe tanto ao

liberalismo como ao socialismo, pois defende a hierarquia,
a ordem e a tradição.
112 A apreensão crítica dos processos sociais de produção e

reprodução das relações sociais em uma perspectiva de
totalidade é uma das competências necessárias para

117 A crescente preocupação com a qualidade de vida e a

preservação do meio-ambiente vem recebendo a atenção dos
organismos internacionais e governos nacionais resultando
na criação da norma SA 8.000 (Social Accountability 8000).
O conhecimento sobre as organizações e as instituições é um dos
requisitos para o estabelecimento de estratégias de atuação do
assistente social. Acerca desse assunto, julgue os itens

estruturar o trabalho do assistente social para enfrentamento
subseqüentes.
das situações e demandas sociais que se apresentam no seu
cotidiano.
113 Para o assistente social, a discussão da questão ética deve

restringir-se ao seu código de ética profissional, uma vez que

118 O princípio da administração científica moderna baseia-se na

problematização tanto dos meios como das finalidades da
instituição tendo em vista a nova teoria das organizações.

esse tema restringe-se à dimensão profissional.
119 A reprodução da ordem e das relações marcadas pelo poder

No contexto das transformações sociais dos últimos anos,
hierárquico é próprio das grandes e complexas organizações,
acompanham-se alterações nas organizações, provocadas pelo
diferentemente do que ocorre nas associações de classe,
estímulo à responsabilidade social, que passa a exigir novos
mecanismos e estratégias para sua viabilização. Acerca desse
tema, julgue os itens a seguir.
114 O balanço social surgiu como resposta aos movimentos

sindicatos e partidos políticos, em que prevalecem relações
horizontais e democráticas.
120 O parâmetro para identificar o caráter social de uma

sociais contestatórios, que passaram a exigir uma postura

empresa/organização deve levar em consideração o seu papel

mais ética, e soluções institucionalmente adequadas aos

nas relações de produção e socialização da riqueza

problemas gerados pelas empresas.

produzida.
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