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ASSISTENTE SOCIAL – SDS 
 

 
01. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa correta: 
Somente poderão exercer a profissão de Assistente 
Social: 
I - Os agentes sociais, qualquer que seja sua 
denominação com funções apenas nos órgãos públicos 
municipais, segundo o disposto no art. 14 e seu 
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953. 
II - Os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, 
expedido por estabelecimento de ensino sediado em 
países estrangeiros, conveniados ou não com o governo 
brasileiro, independentemente de ser revalidado e 
registrado em órgão competente no Brasil.  
III - Os possuidores de diploma em curso de graduação 
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido 
por estabelecimento de ensino superior existente no País, 
devidamente registrado no órgão competente.  
IV - O exercício da profissão de Assistente Social requer 
prévio registro nos Conselhos Municipais que tenham 
jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos 
termos da Lei Municipal. 
a) I é verdadeira; 
b) I e II são verdadeiras; 
c) III e IV são verdadeiras 
d) III é verdadeira 
e) I e III são verdadeiras 
 
02. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa incorreta: 
Constituem competências do Assistente Social: 
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, direta e 
indireta, empresas, entidades e organizações populares 
sem fins lucrativos. 
II - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
 
III - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada ás políticas sociais, no exercício 
e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade. 
IV – planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) II e III são verdadeiras. 
 

03. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa correta: 
a) cabe apenas ao Conselho Federal de Serviço Social, 
representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e 
individuais dos Assistentes Sociais, no cumprimento 
desta Lei. 
b) os conselhos Regionais de Serviço Social são dotados 
de autonomia administrativa e financeira, mesmo 
vinculado ao Conselho Federal, nos termos da legislação 
em vigor. 
c) O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social não possuem, em seu 
conjunto, personalidade jurídica, porem possui forma 
federativa, com o objetivo básico de disciplinar e 
defender o exercício da profissão de Assistente Social 
em todo território nacional.    
d) Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social expedir 
carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a 
respectiva taxa. 
e) nenhuma das anteriores. 
 
04. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa incorreta: 
Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
a) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área 
de Serviço Social; 
b) Fiscalizar o exercício profissional somente através do 
Conselho Regional ao qual estiver vinculado; 
 
c) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social. 
d) treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social; 
e) planejar, organizar e administrar programas e projetos 
em Unidade de Serviço Social. 
 
05. Assinale a alternativa correta: 
Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, compete 
aos Conselhos Regionais de Serviço Social aplicar as 
seguintes penalidades: 
I - multa no valor de uma a três vezes a anuidade 
vigente; 
II - suspensão de um a dois anos de exercício da 
profissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua 
atuação, deixar de cumprir disposições do Código de 
Ética, tendo em vista a gravidade da falta. 
III - cancelamento definitivo do registro, nos casos de 
extrema gravidade ou de reincidência contumaz; 
IV - advertência por escrito, nos casos de menor 
relevância. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
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c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) II e III são verdadeiras. 
 
06. Assinale a alternativa correta: 
Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, compete 
aos Conselhos Regionais de Serviço Social, em suas 
respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão 
executivo e de primeira instancia, o exercício das 
seguintes atribuições: 
a) zelar pela observância do Código de Ética 
Profissional, funcionando como Tribunais Federais de 
Ética Profissional; 
b) prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos 
públicos ou privados, em matéria de Serviço Social; 
c) fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região; 
d) estabelecer os sistemas de registro dos profissionais 
habilitados; 
e) nenhuma das anteriores. 
07. Assinale a alternativa incorreta: 
Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, o 
Conselho Federal de Serviço Social será mantido: 
a) por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados 
pelos Conselhos Regionais de Serviço Social. 
b) por doações e legados; 
c) o percentual das contribuições, taxas e emolumentos é 
definido de forma autônoma entre os Conselhos 
Regionais de Serviço Social.   
d) por outras rendas; 
e) nenhuma das anteriores.  
 
08. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa correta: 
a) o conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social contarão cada um com sete 
membros efetivos: Presidente, Vice-presidente, dois 
diretores, um secretário, dois tesoureiros, um membro do 
conselho fiscal; 
b) o conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social contarão cada um com nove 
membros efetivos: Presidente, Vice-presidente, dois 
diretores, dois secretários, dois tesoureiros, um membro 
do conselho fiscal; 
c) o conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social contarão cada um com nove 
membros efetivos: Presidente, Vice-presidente, dois 
secretários, dois tesoureiros, três membros do conselho 
fiscal e seis suplentes; 
d) o conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social contarão cada um com sete 
membros efetivos: Presidente, Vice-presidente, dois 
secretários, dois tesoureiros, um membro do conselho 
fiscal; 

e) o conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos 
Regionais de Serviço Social contarão cada um com nove 
membros efetivos: Presidente, Vice-presidente, dois 
secretários, dois tesoureiros, três membro do conselho 
fiscal; 
 
09. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa correta: 
a) As delegacias seccionais contarão com quatro 
membros efetivos: um delegado, um escrivão, um 
secretário e um tesoureiro; 
b) As delegacias seccionais contarão com três membros 
efetivos: um delegado, um secretário e um tesoureiro; 
c) As delegacias seccionais contarão com quatro 
membros efetivos: um delegado, um sub- delegado, um 
secretário e um tesoureiro;  
d) As delegacias seccionais contarão com três membros 
efetivos: um delegado, um diretor e um tesoureiro; 
e) As delegacias seccionais contarão com quatro 
membros efetivos: um delegado, dois secretários e um 
tesoureiro; 
 
10. Segundo o regulamento da Profissão de Assistente 
Social, Lei de nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O conselho Federal de Serviço Social terá sede e foro 
no Estado de São Paulo; 
b) A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita os 
Assistentes sociais ao pagamento das contribuições 
compulsórias(anuidades), taxas e demais emolumentos 
que forem estabelecidos em regulamentação baixada 
pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os 
Conselhos Regionais. 
c) A designação profissional de Assistente Social é 
privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. 
d) É livre o exercício da profissão de Assistente Social 
em todo o território nacional, observadas as condições 
estabelecidas nesta lei. 
e) As organizações que se registrarem nos Conselhos 
Regionais de Serviço Social receberão um certificado 
que as habilitará a atuar na área de Serviço Social. 




