MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NO
QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA
MARINHA / CP-T/2014 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

SERVIÇO SOCIAL

1}

Em relação à reelaboração do Código de Ética Profissional de
1986, segundo Barroco (2010), é correto afirmar que buscou
(A) o amadurecimento da ética profissional,
objetivando a
democratização das relações de trabalho.
(B) articular a construção de uma nova hegemonia no campo
teórico.
(C) superar os equívocos do Marxismo vulgar.
(D) a recuperação da assistência em uma perspectiva sócioassistêncialista.
(E) garantir uma ética profissional objetivadora da nova
moralidade profissional.

2)

Com base na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a r t .
7 o, são formas de violência doméstica e familiar praticadas
contra a mulher:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3)

Psicológica / Ética / Moral / Sexual / Patrimonial.
Física / Psicológica / Sexual / Patrimonial / Moral.
Física / Social / Ética / Patrimonial / Moral.
Sexual / Patrimonial / Moral / Social / Ética.
Física / Psicológica / Ética / Patrimonial / Sexual.

De acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente
Social
de 1993, assinale a opção que apresenta um dever do
assistente social.
(A) Aprimorar-se profissionalmente de forma contínua.
(B) Garantir a inviolabilidade do local
de trabalho e
respectivos arquivos e documentação, pela garantia do
sigilo profissional.
(C) Participar da elaboração e gerenciamento das políticas
sociais, e na formulação e implementação de programas
sociais.
■
(D) Garantir e defender as atribuições
e prerrogativas
previstas na lei de regulamentação da profissão.
(E) Participar de programas de ■socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e defesa
de seus interesses e necessidades.
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4)

Segundo
Iamamoto (2013), os pressupostos para a formação
profissional do assistente social exigem articulação entre a
formação acadêmica, o exercício profissional e a organização
sindical, unificados por um projeto coletivo de profissão.
Com base nessa afirmação, ê correto afirmar que uma das
suposições da efetivação desse projeto é a
(A) sólida formação teórico-política.
(B) estruturação das disciplinas curriculares.
(C) força organizada da categoria na defesa dos
específicos.
(D) sólida formação político-metodológica.
(E) sólida formação metodológico-prãtica.

5)

interesses

Segundo a Constituição Federal
de 1988,
a Assistência
Social,
que compõe o tripé da Seguridade
Social, será
prestada
a quem dela necessitar,
independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I

- a proteção â família, à maternidade, à infância,
à
adolescência e à velhice.
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes.
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho.
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comu
nitária .
V
- a garantia de meio salário mínimo de benefício mensal â
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que compro
vem não possuir meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser
a lei .
Com relação às afirmativas acima,
(A) Apenas
( B) Apenas
(C) Apenas
(D) Apenas
(E) Apenas

Prova
Profissão

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

assinale a opção correta.

II, III e IV são verdadeiras,
II, III, IV e V são verdadeiras,
I e V são verdadeiras,
I, II, III e V são verdadeiras,
I, II, III e -IV são verdadeiras.
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6}

Segundo
Aguiar
(2011),
o Serviço Social nasce ligado à
atuação da
Igreja Católica, a serviço de sua ideologia, 0
autor afirma que além de sua prática, hã sua ligação do
ponto de vista teórico.
Nesse sentido, assinale a opção
que apresenta a sustentação
filosófica
que embasou o
surgimento do Serviço Social no Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E )

7)

Funcionalismo.
Positivismo.
Conservadorismo.
Neotomismo.
Tradi c ionali s m o .

0 estudo de caso,
instrumento muito utilizado em pesquisa
social,
é considerado também um marco de referência de
complexas condições socioculturais que envolvem uma situação
e tanto retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade
de aspectos globais,
presentes em uma dada circunstância.
Segundo Chizzotti
(2010),
o desenvolvimento do estudo de
caso supõe três fases, que são:
(A) elaboração
da bibliografia / o trabalho de campo /
organização do espaço.
(B) a seleção e delimitação do caso / o trabalho de campo /
a organização e redação do relatório.
(C) a seleção e delimitação do caso / o relatório parcial /
a apresentação.
(D) o
trabalho teórico / a bibliografia / a organização da
redação do relatório.
(E) os
estudos
complementares
/ o relatório parcial / a
concepção construída.

8)

Segundo Barroco
(2010),
o Serviço Social vincula-se às
demandas
sócio-históricas que incidem sobre o enfrentamento
das sequelas da "questão social", no contexto do capitalismo
monopolista. Essa consideração permite visualizar tendências
éticas
históricas
no
Serviço Social,
dentre elas o
conservadorismo moral. Em relação ao processo de reprodução
das relações
sociais na origem da profissão, assinale a
opção que apresenta uma das mediações ético-morais vinculada
a esse processo.
(A)
(B)
(G)
(D)
(E)

Função ideológica da ética.
Legitimação ideológica das relações sociais.
Função ideológica da moral.
Existência de questões ético-morais no contexto social.
Tratamento ideológico da questão social.
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9)

Segundo Iamamoto (2012) , a proposta de diretrizes curricula
res para o curso de Serviço Social, encontra-se estruturada
a partir de núcleos temáticos que articulam um conjunto de
conhecimentos e habilidades necessários
à qualificação dos
assistentes sociais na atualidade. Com base nessa afirmação,
assinale a opção que identifica esses núcleos temáticos.
(A) Fundamentos epistemológicos da sociedade brasileira/fundamentos políticos/fundamentos teóricos da vida social.
(B) Fundamentos teórico-metodológicos da vida social/fundamentos do trabalho profissional/fundamentos da formação
socio-histórica da sociedade brasileira.
(C) Fundamentos teórico-metodológicos
da vida Social/fundamentos
técnico-profissionais/fundamentos do
trabalho
profissional.
(D) Fundamentos da formação sócio-politica da sociedade
brasileira/fundamentos teóricos da vida social/fundamentos do trabalho profissional.
(E) Fundamentos epistemológicos da sociedade brasileira/
fundamentos
do
trabalho
profissional/fundamentos
teórico-metodológicos da vida Social

10)

Analise as afirmativas abaixo.
Com base nas considerações de Iamamoto (2012) , o assistente
social possui como instrumento básico de trabalho a lingua
gem. Logo, as suas atividades encontram-se intimamente asso
ciadas â sua formação:
I II IIIIV V -

teórico-metodológica.
sócio-política.
ético-política.
técnico-profissional.
técnico-metodológica.

Assinale a opção correta.
(A) Apenas
(B) Apenas
(C) Apenas
(D) Apenas
(E) Apenas

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e II são verdadeiras.
I, III e IV são verdadeiras.
I e V são verdadeiras.
I, II e V são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
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11)

Em relação ao distanciamento em pesquisa social abordado no
artigo "Pesquisar, participar: sensibilidades pós-modernas",
in Brandão, (2a edição), é correto afirmar que:
(A) a investigação-ação expressa vertentes da pesquisa soci
al que estão assentadas no pressuposto de que os dife
rentes grupos sociais têm em si mesmos a capacidade de
construir novos conhecimentos a partir de relações dialógicas estabelecidas com os pesquisadores.
(B) a questão do envolvimento e distanciamento do investiga
dor no processo de pesquisa não é tema relevante nas
ciências sociais.
(C) a investigação ação expressa vertentes da pesquisa expe
rimental que estão
sedimentadas em pressupostos onde a
construção de novos conhecimentos se embasam em relações
verticalizadas estabelecidas com os pesquisadores.
(D) o período de continuidade, como o que tem sido vivenciado, tem
favorecido a emergência de um campo de saber
mais legislativo e menos reflexivo.
(E) os diversos sinais de transformação podem ser conside
rados como manifestações no desenvolvimento de novas
formas na vida social com a manutenção no enfoque da
investigação
social baseada na neutralidade científica
no processo de pesquisa.

12)

Em relação âs concepções filosóficas, vigentes no Código de
Ética Profissional do Assistente Social de 1975, é correto
afirmar que foram superadas com a reformulação do código de
1986, os valores
{A)
(B)
(C)
(D)
(E)

históricos e metafísicos.
abstratos e metafísicos.
históricos e sociais.
abstratos e sociais.
abstratos e históricos.
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13)

É instituído no Brasil, por meio da Lei n° 10.741/2003, o
Estatuto
do
Idoso,
destinado a regular os direitos
assegurados
às pessoas
com idade
igual ou superior a
sessenta a n o s .
Com base nessa Lei, é INCORRETO afirmar que:
(A) no
sistema
de transporte
coletivo
interestadual
observar-se-á,
nos termos da legislação específica, a
reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos
com renda igual ou inferior a dois salãrios-mínimos.
(B) a participação dos idosos em atividades culturais e de
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo
menos 50% nos ingressos, bem como o acesso preferencial
aos respectivos locais.
(C) para os idosos,
é assegurada a reserva, nos termos da
lei local, de 10% das vagas nos estacionamentos públicos
e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a
garantir a melhor comodidade ao idoso.
(D) aos maiores de sessenta e cinco anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
(E) é um direito do idoso o atendimento geriátrico e
gerontológico em ambulatórios.

14)

Segundo lamamoto (2013), em relação ao ensino da prática na
trajetória profissional
do assistente
social, é correto
afirmar que a característica que se impõe ao Serviço Social
nesse processo é a dimensão
(A) de socialização do operariado, na conjuntura atual.
(B) técnico-burocrãtica, na sociedade.
(C) filantrópico-moralizadora das relações sociais, na soci
edade .
(D) de interferência imediata no real, de ação na sociedade.
(E) político-ideológica no real, na sociedade.

Prova
: Amarela
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15)

A
pesquisa
qualitativa
busca,
em geral,
provocar o
esclarecimento
de
uma
situação
para uma tomada de
consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e
das condições
que o geram,
a fim de elaborar os meios e
estratégias de resolvê-los.
Segundo Chizzotti {2010), em
relação a esse tipo de pesquisa, é correto afirmar que:
(A) a eficácia
desse processo de decisão independe da
participação ativa dos envolvidos na descoberta de suas
necessidades e na organização adequada dos meios para
modificar as situações consideradas insatisfatórias.
(B) os
pesquisadores
têm uma capacidade potencial de
identificar suas necessidades, formular seus problemas
e organizar sua ação.
(C) o conhecimento conduz a uma ação, e a pesquisa pode ser
uma oportunidade de formar os pesquisados a fim de que
transformem os problemas que enfrentam.
(D) a eficácia desse
processo de decisão independe da
participação ativa dos envolvidos na descoberta de suas
necessidades e na organização adequada dos meios para
modificar as situações consideradas insatisfatórias.
{E) obedece a um padrão paradigmatíco visando validar um
conhecimento coletivamente criado.

Prova
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16)

A operacional!zação do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) esta definida e regulamentada na Política Nacional de
Assistência Social
(PNAS), de 2004, e na Norma Operacional
Básica (NOB/SUAS), de 2005. O SUAS materializa o conteúdo da
Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), que tem por
objetivo consagrar direitos de cidadania e inclusão social,
com
modelo de gestão descentralizado e participativo,
constituindo-se
na
regulação
e organização de ações
socioassistenciais. Usando-se como referência os documentos
citados, pode-se afirmar que:
(A) a
forma
de
gestão
no sistema
centralizado
e
participativo proposto pela LOAS, em seu capítulo III,
artigo 6°, implica na participação popular, na autonomia
da
gestão municipal,
potencializando a divisão de
responsabilidades,
e
no co-financiamento entre as
esferas de governo e a sociedade civil.
(B) a Política Nacional de Assistência Social - PNAS busca
incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira
no que tange à responsabilidade política, objetivando
tornar claras suas diretrizes na efetivação da assistên
cia social como direito de cidadania e responsabilidade
do Estado.
(C) a Assistência
Social
como política
de proteção
social
configura-se
como uma
nova situação para o
Brasil.
Ela significa
garantir
a todos, que dela
necessitam, com contribuição prévia a provisão dessa
proteção.
(D) o SUAS, cujo modelo de gestão é centralizado e partici
pativo, constitui-se na regulação e organização em todo
o território nacional das ações socioassistenciais.
(E) a concepção da assistência social como política pública
tem como principais pressupostos a territorialização, a
centralização e a intersetorialidade.

Prova
Profissão
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17)

Segundo
Iamamoto (2013), o Serviço Social afirma-se como um
tipo de especialização do trabalho coletivo, ao ser expres
são de necessidades
sociais derivadas da prática histórica
das classes sociais no ato de produzir e reproduzir os meios
de vida e de trabalho de forma socialmente determinada. O
desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais
engendradas nesse processo passam a exigir profissionais
especialmente qualificados. Com base nessa afirmativa, assi
nale a opção que apresenta os parâmetros que
fundamentam a
intervenção do Serviço Social nesse processo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18)

Racionalidade e sociabilidade.
Eficiência e sociabilidade essencial.
Eficácia e eficiência.
Racionalidade e eficiência.
Sociabilidade e perfectibilidade.

Conforme previsto no Decreto n D 5.912/2006, que regulamenta
a Lei n°
11.343/2006,
o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas - SISNAD tem por finalidade articular,
integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas à
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social dos
usuários e dependentes, bem como a repressão da produção não
autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Com base nessas
informações,
pode-se afirmar que são membros do Conselho
Nacional Antidrogas (CONAD), com direito a voto, os abaixo
relacionados, com EXCEÇÃO
(A) do Ministro de Estado da Justiça.
(B) de um representante do Ministério da Defesa indicado
pelo seu titular.
(C) de um antropólogo indicado pelo Conselho Federal de
Antropologia.
(D) de um assistente social
indicado pelo Conselho Federal
de Serviço Social.
(E) de um psicólogo indicado pelo Conselho Federal de
Psicologia.

Prova
: Amarela
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19)

O livro
"O estudo social em perícias, laudos e pareceres
técnicos
contribuição ao debate no judiciário,
no
penitenciário
e
na
Previdência
Social"
(2011),
aborda
procedimentos
e instrumentos próprios do Serviço
Social.
O estudo,
a perícia, o laudo e o parecer sociais
fazem parte
de uma metodologia de trabalho de domínio
específico
e
exclusivo
do
assistente
social. Das
categorias acima citadas, referente a estudo social, é cor
reto afirmar que:
(A) tem por
finalidade conhecer com profundidade,
e de
forma crítica, uma
determinada situação ou expressão
da questão social, objeto da intervenção profissional.
(B) diz respeito a uma vistoria sempre que a situação exigir
um parecer técnico, visando a tomada de decisão.
(C) tem a finalidade de dar suporte à decisão judicial,
a partir de uma determinada área
do conhecimento,
no caso, o Serviço Social.
(D) diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em
conhecimento específico
do
serviço
social,
a uma
questão ou questões relacionadas a decisões a serem
tomadas.
(E) se traduz na apresentação descritiva e
interpretativa
de
uma
situação ou expressão
da
questão
social.

20)

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social
(2004),
como se denomina a modalidade de atendimento
assistencial
destinada a famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal
e social,
por
ocorrência
de
abandono,
maus tratos
físicos e, ou,
psíquicos,
abuso sexual,
uso de substâncias psicoatívas,
cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua,
e/ou de trabalho infantil, entre outras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Plantão Social.
Atendimento Integral Institucional.
Proteção social especial.
"
Proteção social de média complexidade.
Proteção social de alta complexidade.

Concurso : CP-T/2014
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21)

Valéria Forti,
ao citar lamamoto, in Freire (2010), afirma
que o assistente
social é um trabalhador assalariado que,
nos
limites
das
instituições
empregadoras,
tem
a
possibilidade de materialização da sua relativa autonomia na
execução do seu trabalho
- trabalho esse que se situa,
predominantemente,
no exercício de funções de controle
social
e
difusão
de ideologias oficiais às classes
trabalhadoras.
Afirma também,
que esse sentido pode ser
redirecionado para a efetivação de direitos sociais, para a
construção de uma cultura do público,
para o exercício
democrático,
diante do caráter contraditório das relações
sociais na sociedade capitalista. Nesse sentido,
evidenciase o caráter político do trabalho desse profissional. Com
base nessa proposição, é correto afirmar que:
(A) para que seja considerada a questão da materialização do
trabalho
faz-se
necessária,
em algumas etapas do
processo, a alienação da atividade envolvida no trabalho
assalariado.
(B) cabe ao profissional de serviço social compreender a sua
totalidade e forjar alternativas face âs possíveis
dificuldades detectadas, independente da dimensão éticopolítica da profissão.
(C) a dimensão
social neutraliza a alienação da atividade,
envolvida no trabalho assalariado,
permitindo, dessa
forma, que o profissional
se afirme como sujeito que
luta por atribuir direção social ao seu trabalho.
(D) a dimensão ético-política permite neutralizar a aliena
ção da atividade,
envolvida no trabalho assalariado,
para quem o realiza, permitindo que o profissional se
afirme como sujeito que luta por atribuir direção social
ao seu trabalho.
(E) a dimensão ético-política e social permite neutralizar a
alienação
da atividade,
envolvida
no
trabalho
assalariado,
para quem o realiza,
permitindo que o
profissional
se afirme como sujeito que luta por
atribuir direção política ao seu ofício, profissão.

Prova
: Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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22)

o Conselho Tutelar constitui uma das grandes
inovações
institucionais
trazidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente
(ECA), Lei Federal n° 8.069/1990, uma vez que
transfere
para
a
sociedade
a responsabilidade pela
fiscalização do cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
Nesse sentido,
compreendendo a criança e o
adolescente como sujeitos a serem protegidos é considerada
como uma das atribuições desse Órgão:
(A) determinar,
como medida definitiva, o afastamento do
agressor da moradia comum,
verificada a hipótese de
maus"tratos,
opressão ou abuso sexual impostos pelos
pais ou responsáveis.
(B) aplicar
penalidades administrativas
nos casos
de
infrações contra norma de proteção a crianças
ou
adolescentes.
(C) designar curador especial em casos de apresentação
de queixa ou representação,
ou de outros procedimentos
judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de
criança ou adolescente.
(D) prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e
da Juventude.
(E) assessorar o Poder Executivo local na elaboração da
proposta orçamentária para planos e programas de atendi
mento dos direitos da criança e do adolescente.

23}

Com base nas considerações de Iamamoto (2012), os eixos do
debate do Serviço Social nos anos 80, no campo da tradição
marxista,
podem ser enfeixados em duas grandes temáticas.
Assinale a opção que apresenta uma das temáticas a que se
refere a autora.
(A) Construção da análise da trajetória
histórica
do
Serviço Social no Brasil.
(B) Crítica teórico-política ao Marxismo vulgar.
(C) Construção da análise teórico-prãtica do Serviço Social.
(D) Critica político-metodológica ao conservadorismo.
(E) Construção da crítica à tradição marxista.

Prova
Profissão

Amarela
SERVIÇO SOCIAL
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24}

De acordo cora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Lei Federal n° 8.069/1990, a r t . 136, parágrafo único, a quem
o
Conselho
Tutelar comunicará,
no exercício de suas
atribuições,
se entender ser necessário, o afastamento da
Criança e do Adolescente do convívio familiar, prestando-lhe
informações
sobre os motivos de tal entendimento e as
providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção
social da família?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25)

Ao Ministério Público.
À Justiça da Infância e da Juventude.
À equipe interprofissional do Conselho Tutelar.
Ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
À Autoridade judiciária.

A planificação,
segundo Baptista
(2002), no processo de
planejamento,
é realizada no momento em que, após a tomada
de um conjunto de decisões,
definidas em face de uma
determinada
realidade,
inicia-se
o
trabalho
de
sistematização
das
atividades
e
dos
procedimentos
necessários para o alcance dos resultados previstos. Para
tal,
essas
decisões são explicitadas,
sistematizadas,
interpretadas e detalhadas em planos, programas e projetos.
Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo.
I

- O plano deve ser elaborado de forma clara e simples,
a fim de nortear os demais níveis da proposta.
II - Programa é o documento que sistematiza e estabelece o
traçado prévio da operação de um conjunto de ações.
III- Plano é, basicamente, um desdobramento do programa.
IV - O projeto é o instrumental mais próximo da execução,
devendo detalhar as atividades
a serem desenvolvidas,
estabelecer prazos
e especificar recursos humanos e
materiais e estruturar receitas e custos.
V - O projeto delineia as decisões
de
caráter
geral
do sistema,
suas
grandes
linhas
políti
cas, suas estratégias,
diretrizes e atribui responsa
bilidades .
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
a firmativa I
a ,

I e IV são verdadeiras.
I, III e IV são verdadeiras.
I, II e V são verdadeiras.
II , III e IV são verdadeiras,
é verdadeira.
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26)

Gabarrón e Landa,
in BRANDÃO,
"Pesquisa participante: o
saber
da
partilha"
(2a edição),
afirmam
que
os
conceitos
básicos
da
pesquisa
participante e
seus
princípios
fundamentais
provêm de paradigmas,
teorias,
disciplinas
e experiências praticas diferentes.
Nesse
contexto,
assinale a opção que NÃO está relacionada
aos
paradigmas precursores da pesquisa participante, conforme
destacado pelos autores.
(A)
(B )
(C)
(D)
(E)

27)

Segundo Barroco (2010),
a elaboração teórica da ética pro
fissional do Serviço Social
tradicional fica basicamente
restrita aos Códigos de Ética. Com base nessa afirmação,
assinale a opção que apresenta os pressupostos que fundamen
taram os Códigos de Ética Profissional, no Brasil, de 1948 a
1975.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28)

Materialismo dialético histórico.
Pragmat i s m o .
Fenomenologia.
Funcionalismo estrutural.
Interacionismo simbólico.

Neotomistas e ontológicos.
Neotomistas e positivistas.
Positivistas e ontológicos.
Funcionalistas e naturalistas.
Históricos e culturais.

Segundo Antonio Joaquim Severino, in Sã (2010), com relação
à consequência para a prática social, assinale a opção que
completa corretamente as lacunas do trecho abaixo.
"(...)
no concernente às práticas de intervenção social,
também
se faz presente a necessidade de uma postura
______________ , Se o trabalho prático visando tornar as
condições concretas da existência dos homens mais adequadas,
de
todos os pontos de vista,
está fundamentado numa
concepção
________________ ,
construída
mediante
a
contribuição dos conhecimentos empíricos e teóricos, não se
reduzindo a puro ativismo espontaneísta, então é óbvio que
esse trabalho tem de levar em conta a ____________________ de
todos os elementos envolvidos".
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

unidimensional /
interdisciplinar
interdisciplinar
multidimensional
interdisciplinar

técnico profissional / totalidade.
/ articulada / complementaridade.
/ concreta / positividade.
/ única / experiência.
/ segmentada / experiência.

Prova
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29)

Nos termos da Portaria Normativa n° 881/MD, de 26 de maio de
2010,
que aprova as diretrizes para o desenvolvimento dos
programas da Política de Assistência Social das Forças
Armadas,
estão previstos cinco programas, que s ã o : Programa
de Atenção à Pessoa com Deficiência, Programa de Prevenção à
Dependência Química,
(A) Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria,
Programa
de
Apoio Socioeconômico e Programa de
Atendimento
Social
âs
Famílias
dos Militares e
Servidores Civis participantes de Missões Especiais.
(B) Programa
de Apoio
para
a
Reserva,
Programa de
Apoio Socioeconômico e Programa de Atendimento Social às
Famílias dos Militares e Servidores Civis participantes
de Missões Especiais.
(C) Programa de Maturidade Saudável,
Programa de Apoio
Socioeconômico e Programa de Atendimento Especial às
Famílias
dos
Militares participantes
de
Missões
Especiais.
(D) Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria,
Programa
Carteira
de Empréstimo e
Programa
de
Atendimento
Social às
Famílias dos
Militares
e
Servidores Civis participantes de Missões Especiais.
(E) Programa de Preparação para a Reserva e posentadoria,
Programa Qualidade de Vida e Programa de Atendimento
Social
as
Famílias dos Militares participantes de
Missões Especiais.

Prova
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30)

Em relação â elaboração de um parecer social, segundo a obra
,!0 Estudo Social em perícias,
laudos e pareceres
técnicos:
contribuição ao debate no judiciário,
penitenciário e na
Previdência Social" (2011), ê correto afirmar que:
(A) a elaboração do parecer social
deve ter por base a
observação e a realização do estudo socioeconômíco de
uma dada situação.
(B) ele deve exprimir a opinião do usuário sobre a referida
situação em consonância com o objetivo que gerou a
solicitação do parecer.
(C) o estudo socioeconômico, apesar de permanecer no prontu
ário do assistente social, poderá, a critério do profis
sional, ser encaminhado ao setor solícitante, juntamente
com o parecer social.
(D) a coleta de dados poderá se dar visando a comprovação de
informações dadas pelo usuário.
(E) o profissional
decide acerca da emissão do parecer
social, porém, só poderá emiti-lo por solicitação do
usuário/órgão,
jamais, por iniciativa própria.

31}

Segundo
Iamamoto,
in Sales
(2010),
a questão social é
indissociável
da
forma
de
organização da sociedade
capitalista,
e diz respeito ao conjunto de expressões das
desigualdades
nela
engendradas,
impensáveis
sem
a
intermediação do Estado. Com base nessa reflexão, a questão
social expressa, portanto:
(A) possibilidades de igualdade social, econômica,
política
e cultural da sociedade civil e política.
(B) estruturação produtiva sedimentada na formação econômica
e política da sociedade brasileira.
(C) análise microscópica das políticas públicas enquanto
projeto universal e democrático.
(D) desigualdades econômicas,
políticas e culturais das
classes
sociais,
mediatizadas
por disparidades nas
relações de gênero, características étnico-raciais e
formações regionais.
(E) articulação no âmbito da sociedade política e civil
organizada, para definir propostas sociais pertinentes.

Prova
Profissão

Amarela
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32)

Segundo Vasconcelos (2012),
referente ao projeto de pro
fissão e a realização profissional, o que está em jogo é a
apropriação, pelo Serviço Social, de uma perspectiva teórico-metodológica que, reconstruindo permanentemente o movi
mento da realidade, objeto de ação profissional como expres
são da totalidade social, coloque referências concretas para
o fazer profissional,
possibilitando um Serviço Social
consciente,
crítico, criativo, que só pode ser empreendido
assim, na relação das seguintes unidades:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33)

usuário e meio profissional.
meio profissional e empregador.
usuário e Estado.
academia e Estado.
academia e meio profissional.

Na pesquisa qualitativa a coleta de dados ocorre em diversas
etapas,
sendo esses dados
constantemente
analisados e
avaliados.
Entre os vários instrumentos para a coleta de
dados está a "Observação Participante", dentre outros. Sobre
esse instrumento,
constante na obra de Chizzotti (2010), é
correto afirmar que:
(A) a informação é obtida por meio do contato direto do
pesquisador com o fenômeno observado.
(B) é uma forma de colher informações baseadas no discurso
livre do entrevistado.
(C) privilegia a coleta de informações contidas na vida
pessoal de um ou vários informantes.
(D) é um método de tratamento e análise de informações
colhidas.
(E) visa promover
uma mudança no mundo real, englobando,
para tal, um projeto mais geral.

Prova
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34)

Nos termos da Portaria n°
1.473/MD, de 29 de outubro de
2008,
que aprova o Regimento Interno Comum da Comissão dos
Serviços de Saúde das Forças Armadas (CPSSMEA) e da Comissão
de
Assistência Social das Forças Armadas {CASFA}, são
incumbências do Presidente da CASFA:
(A) apreciar os assuntos técnicos que lhe forem submetidos.
(B) designar
analistas,
dentre os
demais
membros
do
colegiado,
para realização de estudos a respeito das
matérias pertinentes.
(C) determinar as pautas de reuniões.
(D) elaborar
o planejamento orçamentário e financeiro das
atividades da comissão.
(E) fixar a data das reuniões, mediante a oitiva dos membros
do colegiado.

35}

Segundo Guerra
(2011), a racionalização do processo pro
dutivo tem como pano de fundo as peculiaridades advindas
da forma de inserção do Serviço Social na divisão social e
técnica do trabalho. Com base nessa análise,
é correto
afirmar que:
(A) o processo de institucionalização da profissão é uma
decorrência necessária dos
interesses e demandas das
classes sociais que se antagonizam no processo produtivo
capitalista.
(B) o vínculo entre a força de trabalho do assistente social
e o capital
se realiza de maneira direta,
não sendo
mediatizado, na maioria dos casos, pelo Estado.
(C) a matéria-prima da intervenção profissional é composta
por determinações homogêneas e contraditórias.
(D) a intervenção
profissional
enquanto
prestação
de
serviços, ao ser inserida no confronto direto entre
capital-trabalho, tem obscurecida sua função política no
interior dos antagonismos entre duas classes
fundamen
tais da sociedade capitalista.
(E) a divisão social,
técnica e intelectual do trabalho,
enquanto formas pelas quais o sincronismo e o proces
so de conscientização se realizam harmonicamente impri
mem ao serviço social a instrumentalidade subjacente à
ordem social
capitalista e assegura-lhe sua razão de
ser.

Prova
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36)

Segundo Yazbec,
Martinellí e Raichelis, n°
95, Especial
(2008), analise as afirmativas abaixo, quanto à existência
dos desafios que interpelam o assistente social no movimento
de construção de direitos sociais no Brasil, no âmbito das
políticas sociais e em outros campos do exercício profissio
nal .
I

- Reafirma o projeto ético-político profissional do ser
viço
social, seus valores, objetivos e conhecimentos
teóricos que o sustentam, e os limites para a sua con
cretização no atual quadro sociopolítico a ele refratãrio.
II - Refere-se à formação profissional e ao permanente pro
cesso de qualificação dos assistentes sociais brasilei
ros .
III- Indica a luta pela ampliação dos postos de trabalho,
que deve combinar-se com a defesa das condições de tra
balho e da regulamentação dos vínculos contratuais.
IV - Indica importância que o trabalho com famílias vem
adquirindo,
não apenas na política de assistência
social, mas no conjunto das políticas sociais.
V
- Refere-se
à busca de inserção do serviço social
nos processos de construção de uma sociedade democrá
tica,
porém, ainda,
sem a participação das classes
sociais subalternas.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

Prova
Profissão

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e III são verdadeiras,
III, IV e V são verdadeiras,
I, II, III e IV são verdadeiras,
I, III e IV são verdadeiras,
III e V são verdadeiras.
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37)

Segundo Lozano e Martin (1968), in Baptista (2002), afirmam
não ser fácil estabelecer a inter-relação necessária entre o
elemento técnico e o elemento político no processo de pla
nejamento. Afirmam, ainda, que, via de regra, é função espe
cífica do técnico o equacionamento e a operacionalização das
opções assumidas pelo centro decisório, embora caiba a ele,
também, assumir decisões e implementar ações. A representa
ção dessas atividades e de sua sequência é esquematizada em
um ciclo que envolve equacionamento => decisão => opera
cionalização => ação. Nessa perspectiva em relação ao p ro
cesso de planejamento, correlacione as atividades às suas
respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a
sequência correta.
ATIVIDADES
I

- Equacionamento

II - Ação
III- Decisão
IV - Operacionali zação

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

DEFINIÇÕES
( ) Corresponde às diferentes es
colhas necessárias no decor
rer do processo.
( ) Conjunto de informações signi
ficativas para a tomada de
decisões,
encaminhadas pelos
técnicos de planejamento aos
centros decisórios.
( ) Refere-se às providências que
transformarão em realidade o
que foi planejado.
( ) Relaciona-se ao detalhamento
das atividades necessárias â
efetivação das decisões toma
das, cabendo aos técnicos sua
consubstanciação
em planos,
programas e projetos.
( ) Refere-se à identificação dos
desvios e localização de si
nais de transtornos ou crise,
para compreeender sua estru
tura dinâmica.

(IV) (II) (I) (III)
(III) (IV) (I) (II)
(III) (I) (IV) (II)
(I) (II) (IV) (III)
(III) (I) (II) (IV)

Prova
: Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2014

20/26

38)

Segundo Ander-Egg,
in AGUIAR, "Serviço Social e Filosofia:
das Origens à Araxã" (2011), o movimento de reconceituação
nasceu num momento determinado, marcado por forte desejo de
inserir o serviço social no contexto latino-americano. Para
o
autor
em
questão,
várias
são as tendências da
reconceituação até o início da década de 1970. Com base
nessa
afirmação,
é
correto
afirmar
que
uma
das
classificações dessas tendências é o enfoque com ênfase
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39)

no
no
no
na
no

compromisso existencial.
compromisso político-metodológíco.
compromisso ideológico-teórico.
prãxis.
tecnológico-científico.

Segundo Aguiar (2011), assinale a opção que NÃO apresenta um
elemento presente no modelo de ação necessário para a in
tervenção do Serviço Social.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ideologia do desenvolvimento integral.
Planejamento.
Capital.
Mobilização de forças organizadas.
Articulação.

Prova
Profissão
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40)

Antonio Joaquim
Severino,
in
SÁ,
"Serviço
Social e
interdisciplinaridade: dos
fundamentos
filosóficos
à
prática interdisciplinar no ensino,
pesquisa e extensão"
(2010),
traz
considerações
sobre
a
questão
da
interdisciplinaridade no
campo
das
Ciências Humanas,
destacando
as
consequências
à
interdisciplinaridade
relativa
à atuação nos vários campos do Saber.
Nesse
contexto,
assinale a opção correta sobre essas considera
ções pontuadas pelo autor.
(A) Na esfera da pesquisa a interdisciplinaridade não se
faz presente,
a fim de evitar a submissão das várias
Ciências do Homem a uma metodologia única.
(B) Se o trabalho prático está fundamentado numa concepção
articulada, construída mediante a contribuição exclusiva
dos conhecimentos teóricos, tal situação se reduz a puro
ativismo espontaneísta.
(C) Uma concepção unitária do saber, numa perspectiva de
interdisciplinaridade, significa que deve ser construída
uma espécie de superciência única onde o real seja algo
intrinsecamente homogêneo e indiferenciado.
(D) A interdisciplinaridade
implica,
no
plano prãticooperacional, que se estabeleçam mecanismos e estratégias
de efetivação desse diálogo solidário no
trabalho
científico,
tanto na prática da pesquisa, como naquela
do ensino e da prestação de serviços.
(E) A atitude
interdisciplinar
exige
a manutenção da
afirmação de incompatibilidade entre a ciência e a
filosofia.

41)

Segundo lamamoto,
in Bonetti (2012), o Serviço Social deve
traduzir o compromisso ético na busca de elucidação e na
construção de propostas coletivas alternativas para a crise
de
longa
duração
que
vem atravessando a sociedade
brasileira.
Para a autora, quais são as responsabilidades
que estão intrínsecas à categoria profissional?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cívica e política.
Cívica e ética.
Moral e ■
é tica.
Cívica e neoliberal
Política e m o ral .
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42}

Segundo Aguiar (2011), a grande maioria dos assistentes so
ciais presentes em Araxã assumiam a posição de integração e
não de transformação das estruturas e estavam de acordo com
o projeto político vigente, apesar de por vezes desejarem
mudanças no sentido de melhorar o sistema. Com base nessa
afirmação, em qual perspectiva se insere o documento de
Araxã?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43)

Baptista (2002), faz algumas considerações sobre a análise
de alternativas de intervenção no planejamento social.
0
estudo dessas alternativas
realiza-se basicamente a partir
de quatro critérios correlacionados de análise. Assinale a
opção que NÃO corresponde a um desses critérios elencados
pela autora.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44)

Neoliberal.
Metodológica.
Ideológica
Histórica.
Liberal.

Da economia da ação.
Dos objetivos de curto prazo.
Das consequências sociais da ação.
Do rendimento político.
Das operações.

Sobre planejamento e avaliação,
segundo Cohen e Franco
(2013), a avaliação faz parte do processo de planejamento da
política social,
gerando uma retroalimentação que permite
escolher entre diversos projetos de acordo com sua
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

confiabilidade e validade.
informação e objetividade.
eficácia e eficiência.
eficácia e validade.
objetividade e eficácia.
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45)

Segundo
Faleiros
(2011),
na
discussão
sobre
a
construção da cidadania e
a
institucionalização
dos
direitos
sociais,
os processos e conflitos
se produzem
em diferentes campos e de diferentes formas. Com base nesse
texto pode-se afirmar que:
(A) as estratégias não estão vinculadas às trajetórias e,
portanto,
devem visar à rearticulação dos patrimônios,
referências
e interesses
fortalecendo o poder dos
sujeitos dominados nas suas relações sociais.
(B) o discurso das ciências sociais contemporâneas passou a
valorizar o
sujeito,
especialmente,
considerando o
contexto em que este está inserido: sua trajetória
social, individual e familiar.
(C) as estratégias de intervenção independem de correlações
de forças e, portanto, da conjuntura e da situação
concreta.
(D) as políticas
institucionais,
consideradas universais
para inclusão na cidadania,
são mediações
fundamentais
de fortalecimento de grupos e pessoas nas relações com o
Estado.
(E) as políticas
institucionais não se configuram como
processos de articulação e mediação de poderes e mudança
de relações de interesses.

46)

Segundo lamamoto (2013), duas suposições são apontadas como
necessárias à formação profissional do assistente social: a
primeira refere-se ao suporte teórico-metodológico e a
segunda refere-se à preparação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no campo da investigação.
no campo teórico.
entre as organizações populares.
pedagógica.
no campo da análise teórico-política.
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47)

Maria Ozanira da Silva e Silva, in "Pesquisa participante: o
saber da partilha" (2aedição), apresenta a dimensão parti
cipativa associada ao processo de conhecimento. Sobre esse
processo é correto afirmar que:
{A) há necessidade dos setores populares
se segregarem do
processo de conhecimento enquanto sujeitos de direito,
fazendo com que a classe se coloque a serviço do conhe
cimento produzido.
(B) há de se pensar na participação da pesquisa enquanto
formação de uma proposta
dissociada do apoio aos
movimentos sociais populares.
(C) há possibilidade de o conhecimento, mesmo quando produ
zido sem a participação direta das classes populares no
desenvolvimento de seu processo de construção, poder ser
disponibilizado para participar e contribuir para o
avanço das lutas sociais.
(D) o conhecimento produzido pela pesquisa não pode se
colocar
a
serviço
das
transformações
sociais,
principalmente,
se os sujeitos sociais
interessados
nessa transformação não tiverem atuado em todos os
momentos do processo de investigação.
(E) uma proposta de construção do conhecimento comprometido
com a mudança social implica em tomar a realidade como
objeto de pesquisa e não requer,
necessariamente, a
inserção do pesquisador na realidade social.

48}

De acordo com o Código de Ética Profissional do assistente
social de 1993, no que se refere ao sigilo profissional, é
correto afirmar que:
(A) constitui um direito do
assistente
social manter o
sigilo profissional, apenas sob juramento.
(B) é permitido
apenas sob juramento ao assistente social
revelar sigilo profissional perante o juiz.
(C) a quebra do sigilo só é admissível, quando se tratar de
situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato
delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de
terceiros e da coletividade.
(D) o sigilo protegera o usuário em tudo que o assistente
social tome conhecimento, como decorrência do exercício
da atividade profissional, exceto em trabalho multidisciplinar.
(E) em trabalho multidisciplínar poderão ser prestadas todas
as informações necessárias ao atendimento integral da
demanda apresentada.
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49)

De acordo com a lei n° 7.853/1989, os órgãos e entidades da
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito
de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta
Lei,
tratamento
prioritário
e
adequado,
tendente a
viabilizar,
sem prejuízo de outras, as medidas nas áreas de
educação,
saúde,
formação profissional
e do trabalho,
recursos humanos
e edificações. Sendo assim, quanto à área
da educação, é correto afirmar que deve-se priorizar
(A) a criação de uma rede de serviços especializados em
reabilitação e habilitação.
(B) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial
como
modalidade
educativa que abranja a educação
precoce, a pré-escolar,
as de 1° e 2 o graus, a supleti
va, a habilitação e reabilitação profissionais,
com
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios.
(C) o apoio governamental
à formação profissional
e a
garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive
aos cursos regulares voltados â educação especial.
(D) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico
em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a
pessoa portadora de deficiência.
(E) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção,
nos setores público e privado, de pessoas portadoras de
deficiência.

50)

Nos termos da Portaria Normativa n° 881/MD, de 26 de maio de
2010,
a r t .3 °, quais dos princípios a seguir formam a base
dos programas de assistência social para as Forças Armadas?
(A)
(B)
(G)
(D)
(E)

Prevenção, centralização e humanização.
Prevenção, descentralização e humanização.
Setorialidade, descentralização e humanização.
Centralização, capacitação e intersetorialidade.
Descentralização, setorialidade e capacitação.

Prova
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