MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

Concurso Público para ingresso no Quadro Técnico do
Corpo Auxiliar da Marinha
CP-T/2017

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO
DE MATERIAL EXTRA

SERVIÇO SOCIAL

QUESTÃO 1

QUESTÃO 3

A partir de Lobato (in Guerra, 2016), pode-se afirmar sobre
as políticas para idoso no Brasil:

A partir do estudo de lamamoto e Carvalho (2013), é
possível situar o significado dos serviços sociais prestados
numa instituição militar como

(A) o trabalho com idosos, iniciado nos anos de 1960
pelo Serviço Social do Comércio de São Paulo
(SESC), expressa a ausência do Estado no trato com
essas Políticas.
(B) foram
criadas
no
bojo
do
processo
de
redemocratização
do
país,
dissociadas
das
recomendações do Plano de Ação da Primeira
Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento.
(C) inexiste uma Política Nacional de Idoso do Brasil,
devido à investida do ideário neoliberal, com a
retirada de direitos e ausência de financiamento
público para políticas sociais.
(D) foram asseguradas e regulamentadas para o idoso no
decorrer dos anos de 1980, sobretudo, em 1988, com
a promulgação da Constituição Brasileira.
(E) caracterizaram-se, ao longo dos anos de 1980, por
ações pontuais, expressas em leis esparsas,
voltadas,
notadamente,
para a questão da
aposentadoria.

(A) expressão concreta de diretos sociais, estreitamente
relacionados ao desenvolvimento da noção de
cidadania,
embora seu fundamento seja a
desigualdade de classes.
(B) manifestação do caráter humanitário da instituição,
transmutado na forma de programas e projetos
sociais.
(C) devolução ao pessoal da instituição de grande
parcela da riqueza socialmente criada e apropriada,
sob uma nova roupagem: a de serviços ou benefícios
sociais.
(D) instrumento ideológico e de reforço do poder político
do pessoal da instituição, contribuindo para seu
processo de emancipação humana.
(E) meio de elevação dos custos de reprodução da força
de trabalho, ainda que possam ser descontados total
e parcialmente dos seus beneficiários.

QUESTÃO 4
QUESTÃO 2
O Serviço Social nas Forças Armadas tem homens como
a maioria dos seus usuários, dadas as características
históricas desse espaço sócio-ocupacional. O assistente
social, nesse campo de atuação laborai, depara-se com
questões relacionadas ao exercício da paternidade. Sobre
essas questões, o Estatuto da Criança e Adolescente
prevê que
(A) o pátrio poder será exercido pelo pai, cabendo-lhe o
direito de transmissão familiar de suas crenças e
culturas para os filhos.
(B) o poder familiar será exercido pelo pai, desde que
viva em condições de igualdade socioeconômica com
a mãe e cumpra suas obrigações de paternidade.
(C) ao pai incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos maiores de idade, em situação
de carência socioeconômica.
(D) o pai poderá acompanhar o período do pré-natal, o
trabalho de parto e do pós-parto imediato, se for o
acompanhante da preferência da gestante.
(E) a condenação criminal do pai nunca implicará
destituição do poder familiar, mesmo privado de
liberdade, o pai continua sujeito dos direitos
relacionados à paternidade.

Prova: Amarela
Serviço Social

Tendo como base a obra de Jannuzzi (2016) no que tange
à avaliação de programas, assinale a opção correta.
(A) A produção de evidências, a compilação de dados e a
sistematização
dos
estudos
que aprimorem
programas e projetos, bem como seus objetivos,
constituem a finalidade da avaliação.
(B) A avaliação da eficácia de um programa social
envolve a averiguação dos impactos sociais mais
abrangentes promovidos pelo programa.
(C) A avaliação externa pode facilitar aperfeiçoamentos
mais efetivos, pelo envolvimento dos beneficiários e
operadores no êxito do programa.
(D) A postergação da avaliação de um programa em
estágio inicial de implantação pode atrapalhar o
processo de resolução dos problemas básicos de
qualquer novo projeto no setor público.
(E) O mapa de processos evidencia, ainda que com
dificuldades, as demandas de estudos e pesquisas
necessárias para assegurar uma representação
adequada para a ação programática.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 7

Um assistente social foi convidado para atuar no ciclo de
formulação e avaliação de um determinado programa
social. Tomando por base o estudo de Jannuzzi (2016),
assinale a opção que descreve corretamente as etapas
desse ciclo.

Tomando como referência o estudo de lamamoto (2011),
analise as afirmativas abaixo sobre o significado social do
trabalho profissional do assistente social em uma
instituição militar.
I-

(A) Na definição da agenda política, são tratados os
processos relacionados à constituição de soluções
possíveis, orientações e programas para lidar com a
demanda social definida.
(B) Na formulação de políticas e programas, são
constituídos os vários processos que acarretam
reconhecimento de uma faceta da questão social
como problema público que necessita intervenção
governamental.
(C) Na avaliação das políticas e programas é preciso
escolher a direção a ser seguida, apresentando ação
efetiva ou não, deliberando por uma ou algumas das
saídas antes planejadas.
(D) Na implementação de políticas ou programas, há uma
correspondência aos empenhos de implantação e
execução da ação governamental, na alocação de
subsídios e desenvolvimento dos processos já
escolhidos.
(E) Na tomada de decisão técnico-política, é preciso
verificar a necessidade de realização de alterações
nos programas implementados a fim de buscar a
efetividade dos mesmos, interrompê-los ou ajustá-los
a nova realidade.

Encontra-se
na
dependência
das
relações
estabelecidas entre esse trabalho e a administração
militar que o contratou.
II- É idêntico ao das diferentes instituições em que se
realiza esse trabalho profissional, na medida em que
é perpassado por relações sociais similares aos
demais espaços ocupacionais.
III- É mediado pelas determinações institucionais, pela
condição de trabalho do assistente social assalariado
e por sua relativa autonomia.
IV- É tensionado pelo projeto ético-político do serviço
social e pelos constrangimentos inerentes ao trabalho
assalariado alienado.
V- Inscreve-se na divisão social e técnica do trabalho,
nesse tipo de instituição, como trabalho concreto,
indicado por seu valor de uso dos serviços prestados.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas

I, III e IV são verdadeiras.
lll, IV e V são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II, e IV são verdadeiras.
I, lll, IV e V são verdadeiras.

QUESTÃO 6

QUESTÃO 8

O Estatuto da Juventude prevê, no âmbito da ação do
poder público, a efetivação do direito do jovem à
profissionalização, ao trabalho e á renda. Sobre essa lei, é
correto afirmar que

Antunes (2010) discorre sobre a crise da sociedade do
trabalho, apresentando algumas teses acerca do assunto.
Sobre essas teses, é correto afirmar que

(A) considera, para efeitos de profissionalização, jovens
entre quatorze e trinta anos de idade.
(B) incentiva as formas coletivas de organização para o
trabalho, redes solidárias e livre associação.
(C) prevê linha de crédito especial destinada aos jovens
desempregados há mais de seis meses.
(D) apoia o jovem trabalhador com deficiência, em
ambiente especializado e com o devido suporte
técnico.
(E) oferece ao jovem trabalhador rural capacitação para
acesso ao mercado de trabalho formal e urbano.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) a criação de valores de uso, em um processo de
produção, com tecnologia avançada, seria resultado
da interlocução entre o trabalho vivo e o trabalho
morto.
(B) o valor de troca permanece apenas enquanto
condição indispensável para a integralização do ciclo
de valorização do capital.
(C) a sociabilidade contemporânea legitima e energiza a
lógica construtiva do sistema produtor de mercadorias
e a validade do denominado trabalho estranhado.
(D) o trabalho, em sua totalidade, preenche um papel de
protagonista na geração de valores de troca, ainda
que seja produto de atividade laborativa homogênea,
socialmente convencionada e globalmente articulada.
(E) o trabalho possui dupla dimensão: uma que expressa
a atividade genérico-social e outra que exprime a
atividade cotidiana, estranhada e fetichizada sob o
regime de produção capitalista.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 1 0

Após três meses de internação hospitalar, a Sra. Violeta,
idosa, viúva, diabética e paciente renal crônica sem
agravamento, recebeu alta do hospital e foi incluída em
um programa voltado para o atendimento domiciliar.

Guerra (2016), em sua análise das transformações
societárias, do Serviço Social e da cultura profissional,
afirma que a produção acadêmico-científica e profissional
do Serviço Social brasileiro

A partir da situação apresentada e da discussão sobre
assistência em domicílio, de acordo com Mioto (Org)
(2015), pode-se afirmar que

(A) impetra que os profissionais tornem inteligíveis à
consciência que a produção crítica do Serviço Social
desvela as mediações histórico-ontológicas que se
estabelecem entre a análise teórica e a realidade.
(B) impede que os profissionais realizem uma análise
teórica compatível com a realidade visto que o
processo de alienação no e do trabalho impera como
mediação fundamental da sociedade capitalista.
(C) produz pesquisas voltadas para o conhecimento
sistemático e rigoroso da apreensão da profissão, de
suas múltiplas determinações e das mediações
presentes no cotidiano do trabalho.
(D) aponta uma aproximação entre a produção teóricocrítica e a capacidade de interpretá-la para a
construção de respostas socioprofissionais e políticas
que vão incidir sobre o cotidiano profissional.
(E) é impactada por uma formação profissional que não
vem logrando que o referencial teórico-crítico se
expresse nas estratégias elaboradas e nas respostas
construídas pelos profissionais a partir das demandas
cotidianas.

(A) a assistência domiciliar se coaduna com a adoção de
políticas de ajustamento que buscam preservar a
efetividade das despesas da saúde em relação ao
seu custeio, a partir da responsabilização do Estado
pela gestão da saúde da Sra. Violeta.
(B) a família tem a atribuição precípua de gerenciar os
cuidados com a saúde da Sra. Violeta, indicando um
cuidador, remunerado ou não, e providenciando,
inclusive, a capacitação desse cuidador.
(C) para as equipes multiprofissionais, o familiar
acompanhante pode ser um fator de proteção, pois
contribui para prevenir possíveis erros da equipe,
substituindo os profissionais e evitando situações de
risco.
(D) a presença da Sra. Violeta em casa requer a
tecnificação do cuidado, com a transferência de
conhecimentos e tecnologias para a família que fica
responsável somente pelos procedimentos básicos.
(E) os serviços de atendimento domiciliar promovem uma
rotatividade dos leitos hospitalares e diminuem gastos
nas unidades de saúde, na medida em que
transferem uma parte dos cuidados dos pacientes
para o ambiente domiciliar.

QUESTÃO 11
Observe o texto a seguir.
O Estado é produto da divisão social do trabalho, ou seja,
à medida que esta se complexifica, cria-se uma demanda
por certas atividades superestruturais, mediando a
produção material.
Segundo Behring (2011), o texto acima se refere
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Serviço Social

a Welfare State.
ao capitalismo tardio.
à reestruturação produtiva.
ao liberalismo.
à acumulação flexível.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 1 3

Leia o texto abaixo.
“Sabemos que as prisões operam numa quase total falta
de transparência quanto à gestão da vida cotidiana de
presos e familiares. É um isolamento mudo e surdo: do
lado de fora dos muros pouco se sabe, pouco se conhece
acerca dos problemas que ocorrem internamente. A
interrupção desta surdez e mudez se faz, geralmente, nos
momentos de grandes motins, quando a revolta e a
indignação dos presos se processam de forma violenta”.
(Carvalho et al, 2011).

Suponha que uma militar exerça a função de assistente
social em uma Unidade de Saúde da Marinha. Suponha,
ainda, que essa profissional receba de um sargento
solicitação de Licença para Tratamento de Pessoa da
Família (LTSPF). Por ocasião do estudo social, a
profissional decide realizar uma visita domiciliar à
residência do militar. Tomando como parâmetro o estudo
de Amaro (2016), assinale a opção que indica os aspectos
a serem observados pela profissional em relação à visita.

Marque a opção correta acerca do entendimento dos
autores sobre as prisões no Brasil.
(A) constituem espaços adequados para isolamento
daqueles que ameaçam ou violam as normas sociais
e para ressocialização, com vistas a uma nova e
futura convivência em sociedade.
(B) São ambientes cronificados por toda ordem de
aviltamento às leis e, consequentemente, aos direitos
civis dos agentes do estado.
(C) A opinião pública e os governantes vêm se
mobilizando para a busca de soluções mais efetivas
aos problemas estruturais e de superlotação dos
presídios.
(D) é permeada em seu interior por disputas de facções,
as quais transbordam seu poder para fora dos muros
dos presídios, visando, sobretudo, à legalização do
comércio de drogas.
(E) são também espaços de riqueza cultural gerada a
partir da vida anômola, de confinamento de sujeitos
durantes anos, dias e horas.

(A) Evitar sua condução de modo técnico e científico,
afastando-se de procedimentos estruturados, com
vistas a garantir a espontaneidade dos sujeitos
envolvidos no processo.
(B) Reaiizá-la em dia e horário previamente acertados
com o sujeito visitado e somente realizar visitas
surpresas quando requisitadas pela instituição.
(C) Registrá-la na forma de relatório, no qual devem estar
sistematizados os relatos orais, as observações, os
depoimentos, os encaminhamentos e as conclusões.
(D) Reservar um tempo para sua realização, compativel
com sua rotina de trabalho, estipulando um tempo
mínimo e máximo para sua duração.
(E) Procurar, sempre que possível, gravar a visita
realizada, evitando-se, assim, futuros mal-entendidos.

QUESTÃO 14
Mota (2010), ao discutir a prática do Serviço Social na
empresa, afirma que a presença do assistente social
confirma a expansão do capital e implica a criação de
novas necessidades sociais. Nesse sentido, a empresa
passa a requisitar do profissional um trabalho de cunho
assistencial e educativo junto ao empregado e sua família.
Sendo assim, pode-se afirmar que a principal justificativa
da autora para a execução dos serviços sociais na
empresa
(A) é a superação das carências materiais que vivenciam
o trabalhador e sua família.
(B) são os comportamentos divergentes que interferem
na relação interpessoal.
(C) é a necessidade de entregar a um técnico a gestão
da área social da empresa.
(D) é a preservação da qualidade da força de trabalho
dos empregados.
(E) é o componente político da contratação que visa a
atender aos interesses de classe.

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 1 5

QUESTÃO 1 6

O Serviço Social, ao longo dos seus 80 anos de existência
no Brasil, vem se afirmando como área de produção de
conhecimento na construção de uma cultura política e
teórica de esquerda no país. Segundo Mota (2016), é um
indicio desse processo:

Uma determinada assistente social de uma Organização
Militar vem atendendo um militar, usuário abusivo de
álcool e com problemas familiares advindos dessa
questão. O chefe desse militar tomou conhecimento
desses atendimentos e, no intuito de cooperar com o
trabalho da profissional, solicitou-lhe informações sobre os
problemas enfrentados por seu subordinado. Diante dessa
situação, a assistente social passou ao encarregado as
informações, obtidas nos atendimentos, julgadas mais
importantes para auxílio do seu plano de trabalho.
O militar que vinha sendo atendido por essa profissional,
ao tomar conhecimento das informações prestadas por ela
ao seu chefe, encaminhou uma denúncia ao Conselho
Regional de Serviço Social, tendo como base o Código de
Ética Profissional do Assistente Social.

(A) o conteúdo das comunicações científicas do Serviço
Social brasileiro com predomínio da sistematização
da prática, eivada de teorias setoriais.
(B) o fato de o Serviço Social brasileiro recolher do
exercício profissional um conjunto de temas
circunscritos à intervenção profissional propriamente
dita.
(C) a ampliação das referências de ciências humanas e
sociais feitas por autores da área do Serviço Social
brasileiro.
(D) o perfil da demanda pelas pós-graduações em
Serviço Social, principalmente, em nível de
doutorado, motivada pela busca de conhecimento
crítico de inspiração marxista.
(E) a crescente presença de pesquisadores da área do
Serviço Social no cotidiano das instituições, em
centros e núcleos de excelência internacional de
pesquisa.

Assinale a opção que indica a infração ética denunciada.
(A) Prestar informações além dos limites do estritamente
necessário.
(B) Exercer sua autoridade de maneira a (imitar ou
cercear o direito do usuário de participar e decidir
livremente sobre seus interesses.
(C) Praticar e ser conivente com condutas antiéticas,
crimes ou contravenções penais na prestação de
serviços profissionais, mesmo que estes sejam
praticados por outros profissionais.
(D) Acatar determinação institucional, desde que não fira
os princípios e diretrizes do Código de Ética
Profissional do Assistente Social.
(E) Revelar sigilo profissional sobre informações de que
tomou conhecimento por meio do seu exercício
profissional.

QUESTÃO 17
Uma servidora pública integrante da administração
indireta, em situação de violência doméstica e familiar,
solicitou medidas protetivas de urgência para preservar
sua integridade física e psicológica. Com base na Lei
Maria da Penha, o juiz poderá assegurar que
(A) o empregador impeça o acesso do agressor ao local
de trabalho da ofendida.
(B) o vínculo trabalhista seja mantido com o afastamento
do trabalho por até um ano.
(C) a proteção policial e a manutenção da rotina de
trabalho sejam mantidas.
(D) o boletim de ocorrência seja encaminhado ao órgão
empregador.
(E) a servidora pública seja removida em caráter
prioritário.

Prova: Amareia
Serviço Social
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QUESTÃO 1 8

QUESTÃO 2 0

Tomando como parâmetro o estudo de Pequeno (2015),
assinale a opção INCORRETA acerca do exercício da
relativa autonomia na execução do trabalho do assistente
social numa instituição militar,

As medidas integradas de prevenção são essenciais para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Segundo a Lei Maria da Penha, essas medidas serão
adotadas no campo da política pública e far-se-ão por
meio de um conjunto articulado de ações da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de ações
não governamentais, tendo por diretrizes

(A) Encontra-se amparada nos estatutos legais e éticos
da profissão que prescrevem autonomia teóricometodológica, técnica e ético-política na condução do
exercício profissional.
(B) Está resguardada peia legislação profissional e é
passível de reclamação judicial.
(C) Requer a busca de conhecimentos, por parte do
profissional, que o qualifiquem para de escolhas
responsáveis dos rumos da sua intervenção.
(D) Encontra-se, de um modo geral, na dependência da
correlação de forças institucionais que influenciam o
trabalho concreto realizado pelo profissional.
(E) Torna possível às escolhas, a impressão de uma
direção valorativa às ações profissionais nesse tipo
de instituição, alinhadas ao projeto ético-político do
serviço social.

(A) o respeito, nos meios de comunicação social, dos
estereótipos construídos historicamente pelas lutas
feministas.
(B) as parcerias para a implementação de programas de
erradicação da violência doméstica e familiar contra a
mulher.
(C) a idealização de campanhas educativas de prevenção
da violência doméstica contra a mulher, em todos os
níveis do ensino.
(D) a capacitação das Policias Civil e Militar sobre a
proteção aos direitos humanos das mulheres e as
formas de violência contra a mulher.
(E) a promoção de programas educacionais que
disseminem valores de restrito respeito às mulheres,
nas escolas e nos espaços comunitários.

QUESTÃO 19
Com relação à vida cotidiana, segundo Barroco e Terra
(2012), é correto afirmar que
(A) reproduz-se por meio de uma ação prática e social
consciente mediada por valores emancipatórios.
(B) reproduz-se a partir de uma dinâmica que coloca
como exigências o espontaneísmo, o pragmatismo, a
heterogeneidade e a repetição crítica de modos de
vida.
(C) é o espaço de reprodução do trabalho do assistente
social e de incorporação da alienação.
(D) é nela que o indivíduo socializa-se, enriquece e tornase mais consciente e motivado de suas ações.
(E) é barreira intransponível para outros modos de vida,
dada a impossibilidade de se ultrapassar nesse
espaço a dinâmica da cotidianidade e da
singularidade.

Prova: Amarela
Serviço Social

QUESTÃO 21
Tomando como parâmetro o estudo de Duarte (in Almeida,
2014), é correto afirmar sobre a política de drogas e sobre
as práticas de cuidado na contemporaneidade que
(A) o modelo proibicionista, baseado na repressão, na
reclusão e no amedrontamento, vem recebendo
maiores investimentos públicos e conseguindo a
diminuição do consumo de drogas.
(B) o trato sobre os usuários de drogas, de forma
descriminalizada e isenta de qualquer julgamento
moral, constitui-se, sobretudo, no enfoque da política
pública do Estado.
(C) a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos vem
defendendo o cuidado dos usuários e a sua
repressão somente em situações muito graves.
(D) a construção de uma política inclusiva, humanizada,
não discriminatória dos usuários de drogas somente
será possível por meio da parceria público-privado
com as Comunidades Terapêuticas.
(E) o tratamento de usuários de drogas em instituições
asilares ou fechadas, além de reforçar a
estigmatização desses usuários, tem-se mostrado
mundialmente ineficaz.
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QUESTÃO 2 2

QUESTÃO 2 4

Com base na lei n° 8.742/1993, que dispõe sobre a
organização da assistência sociai, como um direito do
cidadão e dever do Estado, assinale a opção correta no
que tange à competência da União.

De acordo com Pereira (2011), que apresenta algumas
concepções e propostas acerca da política social, assinale
a opção INCORRETA.

(A) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os
programas e os projetos de enfrentamento da
pobreza em âmbito nacional.
(B) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as
associações e consórcios municipais na prestação de
serviços de assistência social.
(C) Executar os projetos de enfrentamento da pobreza,
incluindo a parceria com organizações da sociedade
civil.
(D) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e
funeral.
(E) Cofinanciar, por meio de transferência automática, o
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas
e os projetos de assistência social em âmbito
nacional.

QUESTÃO 23
Uma assistente social recém nomeada e designada para
servir numa organização militar de saúde foi questionada
por seu chefe, também assistente social, se saberia
aplicar, na prática, a teoria que aprendeu ao longo da sua
formação, frente às demandas institucionais.
Tomando como parâmetro o estudo de Santos (2011), é
INCORRETO afirmar que a concepção de teoria que
subjaz ao questionamento do chefe da assistente social
em questão é de algo que:
(A) oferece a compreensão da dinâmica social em que se
insere o objeto da intervenção profissional.
(B) transforma-se em prática de forma imediata,
desprovida das mediações.
(C) oferece, por si mesma, os procedimentos para a
intervenção.
(D) encontra-se distante das necessidades postas pelo
mercado de trabalho.
(E) traduz-se, de forma imediata, em instrumentos no
sentido técnico-operativo.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) A política social ou Welfare State representa um
processo dinâmico entre interesses, geralmente de
classes, podendo contemplar proveitos para os
dominados e, simultaneamente, corroborar o poder
político desses.
(B) A política social representa um conceito complexo
que não condiz com a concepção pragmática de mera
providência ou alocação de decisões tomadas pelo
Estado e implementadas verticalmente na sociedade.
(C) A política social tem que ser vista como uma política
que, antes do questionamento sobre os recursos a
serem distribuídos, considera a desigualdade entre os
cidadãos na estrutura de classes da sociedade.
(D) Os direitos sociais e as necessidades humanas se
efetivam por meio da política social, sendo atendidos
sob a ótica da cidadania ampliada.
(E) a política social, quanto a sua conformação como
política, está inserida e se põé num processo que vai
além dos períodos de tomada de decisão, bem como
de escolha, estudados pela ciência política.

QUESTÃO 25
Considere a situação hipotética a seguir.
Uma Oficial, recém nomeada para servir numa
organização militar da área de pessoal, foi orientada por
sua chefe a estudar todas as normas que regiam essa
área, uma vez que, segundo ela, os conhecimentos
apreendidos por essa Oficial, no curso de Serviço Social,
não encontrariam aplicabilidade no cotidiano do exercício
profissional naquele setor.
Com relação à situação hipotética relatada acima,
tomando como parâmetro o estudo de Coelho (2013),
acerca da imediaticidade na prática do assistente social, é
correto afirmar que a postura da chefe da Oficial
(A) provém de uma verdade produzida pela experiência
cotidiana da chefe, fundamentada na apreensão do
movimento contraditório da realidade social.
(B) atém-se à fenomenalidade da prática profissional,
proveniente de largos e complexos processos de
mediações.
(C) provém de um saber do fazer profissional guiado pela
experiência da certeza sensível.
(D) pauta-se no entendimento de que os fundamentos
históricos e teórico-metodológicos da profissão
advêm de mediações, não tendo aplicabilidade para o
aqui e agora.
(E) atém-se à imediaticidade da prática profissional,
refletindo um movimento da consciência para si e de
si para conhecimento da realidade.
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QUESTÃO 2 6

QUESTÃO 2 8

Leia o texto abaixo.

Uma adolescente compareceu a uma determinada clínica,
acompanhada da mãe, para uma consulta médica e, após
a realização de exames, constatou-se que essa
adolescente estava grávida. Em face do diagnóstico, o
médico do pronto-atendimento encaminhou a paciente e
sua acompanhante ao Serviço Social. O atendimento da
Assistente Social pautou-se no Estatuto da Criança e do
Adolescente, no que tange ao direito à vida e à saúde.
Com base nessa lei, é correto afirmar que

"O sincretismo nos parece ser o fio condutor da afirmação
e do desenvolvimento do Serviço Social como profissão,
seu núcleo organizativo e sua norma de atuação.
Expressa-se em todas as manifestações da prática
profissional e revela-se em todas as intervenções do
agente profissional como tal. O sincretismo foi um principio
constitutivo do Serviço Social." (Netto, in Maranhão, 2016)
Considerando que Maranhão {in Mota & Amarai, 2016)
analisa as determinações objetivas que concorrem para
favorecer a estrutura sincrética do Serviço Social, marque
a opção que constitui uma determinação favorável ao
sincretismo do Serviço Social.
(A) a natureza difusa, fluida e homogênea da questão
social.
(B) a modalidade inespecífica da intervenção profissional.
(C) a aproximação do serviço sociai com a tradição
marxista.
(D) o cotidiano do exercício profissional dos assistentes
sociais.
(E) a imediaticidade e a profundidade ontológica da
profissão.

(A) a
adolescente
gestante
tem
direito
a
acompanhamento pré-natal por um período máximo
de sete meses e monitoramento pós-parto por trinta
dias.
(B) a adolescente tem direito a um acompanhante,
obrigatoriamente membro da família, durante o
trabalho de parto.
(C) a clínica deverá manter os registros das atividades,
no prontuário da adolescente, pelo prazo de dezoito
anos.
(D) o neonato, após o parto, deve permanecer em
enfermaria- berçário, sendo conduzido até a mãe nos
horários de amamentação.
(E) a adolescente, caso queira entregar o filho para a
adoção, deve ser encaminhada ao Serviço Social que
buscará uma família substituta.

QUESTÃO 27
QUESTÃO 29
Com base nos instrumentos de gestão da Norma
Operacional Básica da Assistência Social, é correto
afirmar que
(A) os instrumentos de gestão se caracterizam como
ferramentas de planejamento, sobretudo financeiro,
da Política e do SUAS, nas três esferas de governo.
(B) o plano de assistência social, sendo elaborado pelo
órgão gestor da política, é um instrumento de
avaliação que organiza, regula e norteia a execução
da Política Nacional de Assistência Social sob a ótica
do SUAS.
(C) o financiamento da política de assistência social é
detalhado no processo de planejamento por meio do
Orçamento Plurianual e anual.
(D) o relatório de gestão destina-se a abreviar e divulgar
informações sobre os resultados obtidos e sobre a
probidade dos gestores do SUAS às instâncias
formais do SUAS, ao Poder Executivo, ao Ministério
Público e à sociedade.
(E) a gestão da informação tem por objetivo atuar como
fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros,
mecanismos de implementação e regulamentação
complementar à legislação, nos aspectos comuns à
atuação das duas esferas de governo.

Prova: Amarela
Serviço Social

Uma assistente social de uma unidade da saúde da
Marinha depara-se com a suspeita de violência praticada
contra um militar idoso que se encontra no pronto
atendimento. Nesse caso, com base no Estatuto do Idoso,
a unidade de saúde terá como procedimento compulsório:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

notificar à autoridade sanitária.
acionar a autoridade policial.
confirmar a violência praticada.
entrevistar a família do idoso.
comunicar o Ministério Público.
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QUESTÃO 3 0

QUESTÃO 3 2

De acordo com Forti e Guerra (2015), analise as
afirmativas abaixo, com base nas possibilidades de
efetivação do Projeto Ético-político Profissional do Serviço
Social em uma instituição militar.

Com base no texto “Política Social e Democracia”, de
Werneck Vianna (in Bravo, 2012), com relação à política
social, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas
abaixo, assinalando, a seguir, a opção correta.

I-

( ) A inclusão da seguridade social na Carta Magna
brasileira trouxe à tona um modelo de gestão
baseado em uma concepção de proteção universal,
democrática, distributiva e não estigmatizadora.
( ) A Constituição Federal de 1988, no quê tange à
seguridade social, representou um compromisso com
a extensão dos direitos sociais no Brasil diante da
grave crise e das demandas de enfrentamento dos
índices de desigualdade social.
( ) A seguridade social, ancorada no tripé de saúde,
previdência e assistência, ao ser analisada, é
apreendida por um enfoque que destaca relações
numéricas, simulações, variáveis organizacionais etc.
( ) A conquista da inclusão da seguridade social na
Constituição de 1988 sofreu impactos com a
legitimação do neoliberalismo no Brasil, que trouxe a
redução dos direitos sociais, o desmonte da
previdência pública e o sucateamento da saúde.
( ) A partir da Constituição de 1988, houve uma
regulação das instituições privadas de proteção social
no sentido de modernizar suas posturas, concepções,
objetivos e métodos de provisão social, bem como
para atender às exigências que se impuseram às
políticas sociais.

A efetivação desse projeto encontra-se fundamentada
no compromisso do profissional, no conjunto dos seus
princípios e ideais, pois a intencionalidade dos
agentes profissionais é
aspecto central para
efetivação desse projeto nesse tipo de instituição.
II- Requer do profissional um certo domínio da teoria
social, pois lhe auxilia a entender a realidade na qual
se insere esse espaço ocupacional específico,
escolher entre os meios e mediações possíveis a
serem mobilizados, os quais orientarão sua
intervenção.
III- Esse projeto é tensionado por duas principais
demandas antagônicas e desiguais: a da instituição
militar e a da ética profissional, as quais exercem
pressões diferenciadas sobre o profissional.
IV- encontra-se na dependência da relativa autonomia
que dispõe o assistente social nesse espaço
ocupacional e do conjunto de condições que informa
o processo de trabalho nesse tipo de organização.
V- torna-se difícil sua materialização no cotidiano do
exercício profissional nessa organização, dados os
princípios e os valores que guiam esse tipo de
instituição.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas

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

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

(V) (F) (V)
(V) (V) (F)
(F) (V) (V)
(F) (F) (V)
(V) (V) (F)

(F) (F)
(V) (F)
(F) (V)
(F) (V)
(F) (V)

QUESTÃO 33
QUESTÃO 31
A Constituição Federal de 1988 considerou a seguridade
social como um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade com vistas a
garantir direitos afetos à saúde, à previdência e à
assistência social. Dessa forma,' a seguridade social,
organizada pelo Poder Público, está ancorada em qual
objetivo?
(A) Participação da comunidade.
(B) Caráter
democrático
e
descentralizado
da
administração.
(C) Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
(D) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e promoção de sua integração à vida
comunitária.
(E) Participação da população na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Prova: Amarela
Serviço Social

Tomando como parâmetro a lei n° 8.662, de 07 de junho
de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente
Social e dá outras providências, pode-se afirmar que o
assistente social, numa instituição militar, tem como
atribuições privativas:
(A) elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social na instituição.
(B) encaminhar providências e prestar orientação social
aos militares e servidores civis da instituição.
(C) planejar, organizar e administrar os benefícios e os
Serviços Sociais da instituição.
(D) fiscalizar o exercício profissional em seu espaço de
atuação ocupacional.
(E) prestar assessoria e consultoria à administração
militar em matéria de serviço social.
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QUESTÃO 3 4

QUESTÃO 3 5

Um Oficial, assistente social, após o Curso de Formação
de Oficiais ingressou no Serviço Social de uma unidade de
saúde da Marinha. Sem experiência nessa área de
atuação, buscou suporte no estudo de Vasconcelos (2009)
sobre o Serviço Social no cotidiano dos serviços de saúde,
na área municipal. De acordo com essa autora, para atuar
em consonância com o projeto ético-político profissional,
esse oficial deverá adotar a seguinte prática:

Em 2014, com a Portaria n° 1.771/MD, foram
normatizadas as diretrizes para o emprego e a atuação do
Serviço Social das Forças Armadas em situações de
emergência, desastres, calamidades públicas e ações
humanitárias. Tendo essa portaria como base, assinale a
opção correta.

(A) remeter suas ações ao projeto hegemônico adotado
pela
categoria
profissional,
favorecendo
primordialmente as decisões político-institucionais.
(B) discutir o enfrentamento da questão social com os
usuários, focado nas queixas apresentadas por
demandas espontâneas que ocorrem no plantão.
(C) operacionalizar as ações do Serviço Social com base
no critério das necessidades sociais de saúde e nos
interesses dos usuários.
(D) privilegiar a busca ativa de usuários e não considerar
a demanda espontânea, porque o Serviço Social
trabalha com o diagnóstico previamente definido.
(E) promover o acolhimento, o apoio e a humanização,
em si mesmos, possibilitando o acesso a bens e
serviços como direitos sociais.

(A) A inserção da assistência social das Forças Armadas
em medidas de resposta às situações de emergência
e desastres, para apoio nas ações de planejamento,
coordenação e execução das atividades de
assistência social destinadas às populações afetadas
constitui uma premissa da portaria.
(B) O Serviço Social das Forças Armadas atua em
caráter subsidiário às ações executadas pelos órgãos
governamentais de assistência social da localidade
atingida, quando insuficientes, esgotadas ou
colapsadas as possibilidades de ação da assistência.
(C) A participação de assistentes sociais em programas
de socorro à população em situação de calamidade
pública, no atendimento e defesa de seus interesses
e necessidades é um direito profissional determinado
pelo Código de Ética Profissional da categoria.
(D) A multidisciplinaridade constitui um dos princípios
para o emprego e a atuação do Serviço Social das
Forças Armadas em situações de emergência,,
desastres,
calamidades
públicas
e
ações
humanitárias.
(E) o Ministério da Defesa tem como atribuição elaborar
as normas para o desenvolvimento das diretrizes para
o emprego e a atuação do serviço social das Forças
Armadas em situações de emergência, desastres,
calamidades públicas e ações humanitárias.

QUESTÃO 36
A Saúde do trabalhador está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) como um
direito. Vasconcelos (2009) evidencia que, no âmbito do
SUS, cabe ao assistente social:
(A) a partir do estudo dos usuários atendidos, informar ao
trabalhador, à entidade sindical a qual estiver
vinculado e à empresa, sobre riscos de acidente de
trabalho e de doença ocupacional.
(B) estudar o impacto que as tecnologias provocam à
saúde,
notificando o empregador sobre a
necessidade de interdição de máquinas, de setor de
serviço ou de todo ambiente de trabalho.
(C) cumprir com as exigências dos manuais no que tange
às doenças relacionadas ao estresse que acometem
várias
categorias
profissionais,
inclusive
os
assistentes sociais.
(D) tomar pública a eficiência, eficácia e efetividade da
fiscalização e o controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e nas empresas públicas
e privadas.
(E) elaborar comunicação às instâncias competentes
relatando as doenças congênitas que acometem os
trabalhadores, com o intuito de colaborar com o
cadastro de profissionais doentes nas entidades
sindicais.
Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 3 7
O ano de 2016 foi voltado à celebração dos 80 anos do
Serviço Social no Brasil. Dentre os traços, acontecimentos
e dados destacados por Silva (2016) para dimensionar o
atual cenário do Serviço Sociai no Brasil, após essa
trajetória histórica, pode-se citar
(A) a consolidação do Projeto Ético-político do Serviço
Social, referenciado no Congresso da Virada (1979),
expresso, sobretudo, nas Diretrizes Curriculares, no
Código de Ética, na Lei de Regulamentação da
profissão e claramente definido na profissão, desde
os anos de 1980.
(B) o predomínio da graduação em Serviço Social em
instituições públicas de ensino superior, na
modalidade de ensino presencial, observando-se,
todavia, um crescimento do ensino a distância, o que
expressa uma tendência à mercantilização do ensino.
(C) o predomínio, em 2016, de cursos acadêmicos nos
programas de mestrado e doutorado em Serviço
Social, não havendo programas profissionais na área,
evidenciando a resistência da profissão a uma
formação tecnicista, produtivista, voltada para o
mercado.
(D) o protagonismo das entidades da categoria
CFESS/CRESS, ABEPESS e ENESSO na defesa da
jornada semanal de 30 horas de trabalho, do Exame
de proeficiência obrigatório na profissão e do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).
(E) o reconhecimento pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) do Serviço Social como área
de
intervenção,
fortalecendo-se
o
exercício
profissional, suas competências e suas atribuições
privativas.

Prova: Amarela
Serviço Sociai
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QUESTÃO 3 8

QUESTÃO 40

Sobre a construção do projeto ético-político do Serviço
Social, e com relação às dimensões dos projetos
societários e dos projetos profissionais, de acordo com
Netto (2009), é correto afirmar que

“Um projeto de pesquisa é fruto do trabalho vivo do
pesquisador, (...) é construído artesanalmente por um
artífice através do trabalho intelectual. É, portanto, um
artefato.” (Deslandes, in Minayo, 2012).

(A) os projetos societários são projetos subjetivos que
apresentam uma imagem da sociedade real
construída historicamente.
(B) nas sociedades capitalistas, os projetos societários
são necessariamente projetos de ciasse que
preservam uma dimensão política que envolve
relações de poder.
(C) o sujeito coletivo que constrói o projeto profissional
constitui um universo homogêneo, no qual toda a
categoria profissional defende um projeto societário
exclusivo.
(D) os enfrentamentos entre projetos profissionais e
projeto societário hegemônico não têm limites numa
sociedade capitalista.
(E) o projeto hegemônico de um determinado corpo
profissional supõe a definição sobre os aspectos
imperativos e os aspectos subjacentes ao projeto.

A trajetória de elaboração de um projeto de pesquisa
prevê o desenvolvimento de uma dimensão técnica
essencial à produção do conhecimento teórico e empírico.
Para Minayo (2012), é um elemento constitutivo da técnica
de produção do projeto de pesquisa:
(A) a pesquisa bibliográfica disciplinada, critica e
focalizada, realizada na fase exploratória do projeto.
(B) a definição do tema, considerando a motivação do
pesquisador, a relevância acadêmica e as fontes
disponíveis.
(C) a formulação do problema ou objeto de pesquisa
individualizado, amplo e inespecífico.
(D) a construção de uma ou mais hipóteses amplas, que
considerem a base teórica e os valores morais.
(E) a definição do quadro teórico a partir da articulação
aleatória entre as diversas teorias que explicam o
objeto.

QUESTÃO 39
QUESTÃO 41
Com relação ao estudo de Lyra {In Acosta e Vitale, 2008),
sobre a interlocução entre cuidado, gênero e família, é
correto afirmar que
(A) o cuidado implica uma leitura da categoria de gênero,
total mente justificada pela dimensão social da família.
(B) o poder social dado aos homens somente lhes
concedeu privilégios e distanciamento do exercício do
cuidado.
(C) a família pode ser considerada universo simbólico do
cuidado em que são desatualizadas as relações de
gênero.
(D) somente pela análise das relações de gênero é
possível compreender as desigualdades sociais no
cuidado.
(E) o cuidado associado ao afeto é inato ao feminino por
causa do caráter biológico da amamentação.

Prova: Amarela
Serviço Social

Uma assistente social da Unidade de Saúde Mental da
Marinha, acompanhará a alta hospitalar de um
determinado militar. Esse militar está hospitalizado há três
anos e poderá regressar ao seu domicílio imediatamente.
Ao analisar a situação, com base nos estudos realizados
por Duarte (2012), sobre loucura e família, a assistente
social deve considerar que
(A) a família é essencial para a reabilitação psicossocial
do militar em questão por contribuir para sua
readaptação ou ajustamento aos padrões de
normalidade social.
(B) a internação psiquiátrica é a única opção da família
desse militar, pois é disponibilizada pelos serviços
públicos de saúde mental, com a possibilidade de
reinternações sucessivas.
(C) durante a abordagem com a família, a assistente
social deve considerar se há sobrecarga financeira,
alterações nas rotinas familiares e manifestações de
doenças física e emocional.
(D) o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma
opção viável para esse militar, pois as futuras
internações prolongadas ocorrerão mais próximas da
sua residência, possibilitando a assistência por parte
da família.
(E) a principal função da assistente social é convencer a
família do militar em questão a aceitar sua doença e
sua improdutividade no cotidiano familiar.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 4 3

O Estado brasileiro vem ampliando direitos para pessoas
com deficiência. Destaca-se, nesse processo, a lei n°
13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). Com relação à referida lei, é correto afirmar
que

Considerando as portarias n° 1,432/MD, de 22 de outubro
de 2008, e a de n° 1.836/MD, de 10 de dezembro de 2010,
assinale a resposta correta.

(A) considera pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, dados os
limites que estabelece ao corpo, pode obstruir a
participação plena e efetiva dessa pessoa na
sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
(B) estabelece que a avaliação da deficiência, quando
necessária, será social, realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar.
(C) estabelece que a pessoa com deficiência não está
obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação
afirmativa.
(D) considera pessoa com mobilidade reduzida aquela
que tenha, por razões de saúde, dificuldade de
movimentação, permanente ou temporária, gerando
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da
coordenação motora ou da percepção, incluindo
idosos e obesos.
(E) considera a acessibilidade como dever da sociedade
que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade
reduzida
viver
de
forma
mais
independente possível, exercendo seus deveres e
direitos de cidadania e de participação social.

(A) Cabe à Comissão de Assistência Social das Forças
Armadas colaborar com a coordenação de ações
necessárias à implementação de políticas e diretrizes
que garantam o bem-estar social do pessoal das
Forças Armadas.
(B) As funções dos componentes das Comissões dos
Serviços de Saúde e de Assistência Social das
Forças Armadas representam prestação de serviço
público relevante, obtendo, portanto, remuneração
devida.
(C) Apenas a Comissão de Assistência Social das Forças
Armadas tem por atribuição apreciar os assuntos
técnicos que lhe forem submetidos, desde que afetos
à sua área de atribuições.
(D) Embora possam ter reconhecido saber e comprovada
competência técnica, militares e civis não podem ser
convidados a participar de reuniões promovidas pelas
Comissões de Serviços de Saúde e de Assistência
Social das Forças Armadas.
(E) A Portaria de 2010 determinou que a Secretaria de
Organização
Institucional
forneceria
apoio
administrativo às Comissões dos Serviços de Saúde
e de Assistência Social das Forças Armadas.

QUESTÃO 44
De acordo com Boschetti e Behring (2011), acerca da
relação entre política social e liberalismo, é correto afirmar
que
(A) o liberalismo pressupõe que a miséria é solúvel e que
alguns segmentos não possuem condições de
competir no mercado de trabalho e, por isso, as
políticas sociais devem ser paliativas.
(B) o Estado liberai possui características de Estado
policial e repressor, pois tem a função de intervir na
liberdade individual.
(C) a liberdade e a competitividade são predominantes no
liberalismo, pois são entendidas como formas de
subordinação do indivíduo.
(D) o movimento operário e a concentração e
monopolização do capital fizeram parte do
enfraquecimento das bases materiais e subjetivas de
sustentação dos argumentos liberais.
(E) o Estado social é uma evolução do Estado liberal,
porém, apenas o primeiro reconhece direitos sem
colocar em xeque os fundamentos do capitalismo.
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QUESTÃO 4 5

QUESTÃO 4 7

Ao descrever a prática do Serviço Social desenvolvida por
meio de um programa de extensão acadêmica em uma
Universidade da Terceira idade, Lobato {in Bravo e Matos,
2010) aponta como eixo central da participação do
assistente social no programa:

Analise a seguinte situação:

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

a supervisão aos estagiários de Serviço Social.
a capacitação continuada dos idosos.
as discussões das políticas para idosos.
a prioridade ao processo de grupalização dos idosos.
a prática da assessoria na área do envelhecimento.

QUESTÃO 46
"O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais
riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta o
poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria
tão mais barata quanto mais mercadoria cria.” (Marx,
2004).
De acordo com Lara {in Mota e Amaral, 2015), que
concepção de trabalhador o trecho acima apresenta?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O trabalhador como
O trabalhador como
O trabalhador como
O trabalhador como
O trabalhador como

alienado.
estranhado.
mercadoria.
principal fonte de riqueza.
desvalorizado.

Uma assistente social,
chefe de uma equipe
interdisciplinar, opta por investir na dimensão técnicooperativa do exercício profissional, visando, sobretudo,
responder às exigências burocrático-administrativas, às
regras e à disciplina da instituição.
Tomando como parâmetro o estudo de Bonetti et Al.
(2012), qual o princípio fundamental do Código de Ética do
Assistente Social a que essa postura da profissional vai de
encontro?
(A) Garantia do pluralismo, por meio do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e
suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual.
(B) Compromisso com a qualidade dos serviços
prestados à população e com o aprimoramento
intelectual,
na
perspectiva
da
competência
profissional.
(C) Criação de mecanismos que venham desburocratizar
a relação como os usuários, no sentido de agilizar e
melhorar os serviços prestados,
(D) Respeito às normas e princípios éticos das outras
profissões.
(E) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa
do arbítrio e do autoritarismo.

QUESTÃO 48
A Portaria n° 893/MD, de 27 de junho de 2007, apresenta
a seguinte atribuição:
“Assessorar o Ministro de Estado da Defesa na
coordenação das ações necessárias à implementação de
políticas e diretrizes que assegurem o bem-estar social do
pessoal das Forças Armadas.”
É correto afirmar que o texto acima se refere a uma
atribuição
(A) da Secretaria de Organização Institucional do
Ministério da Defesa.
(B) do Departamento de Saúde e Assistência Social.
(C) do Comissão dos Serviços de Saúde das Forças
Armadas.
(D) do Conselho Consultivo de Assistência Social das
Forças Armadas.
(E) da Comissão de Assistência Social das Forças
Armadas.
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QUESTÃO 4 9
Um assistente social, trabalhando no Núcleo de
Assistência Social de uma Organização Militar (OM) da
Marinha do Brasil, elaborou um projeto social voltado para
qualidade de vida dos militares de sua OM, tendo em vista
manter a motivação desses militares no cotidiano de
trabaiho. De que dependerá o êxito de tal projeto, de
acordo com os elementos-chave descritos por Armani
(2003)?
(A) Da construção de consensos coletivos sobre
concepções de fundo e interesses que possam
embasar o projeto a ser desenvolvido.
(B) Da definição dos papéis, responsabilidades e
limitações dos diversos
atores
institucionais
envolvidos no desenvolvimento da intervenção.
(C) Da promoção da sensibilização dos atores sociais
relevantes sobre a questão e da mobilização de
órgãos e instituições potencialmente aliados.
(D) Da construção de uma unidade de propósitos, de um
clima de colaboração e envolvimento e de uma clara
divisão de responsabilidades dentro da equipe
executora.
(E) Da definição de linhas de ação estratégicas
relacionadas às principais causas que estejam ao
alcance da ação direta do grupo em questão.

QUESTÃO 50
Sobre o processo de renovação do Serviço Social no
Brasil, de acordo com Netto (2015), coloque F (falso) ou V
(verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
( ) Ocorreu nos marcos da autocracia burguesa, uma
vez que foi ao longo de todo esse período histórico
que se assistiu à erosão e à deslegitimação das
formas profissionais consagradas.
( ) Possibilitou uma relativa homogeneidade nas suas
projeções teóricas e interventivas, nas propostas e na
direção ético-política da profissão.
( ) Desenvolveu-se
em
três
perspectivas:
modernizadora, reatualização do conservadorismo e
intenção de ruptura. Foi no período de vigência dessa
última que a profissão interagiu inicialmente com os
renovadores latino-americanos.
( ) Foi impulsionado pela autocracia burguesa num
movimento de erosão do serviço social tradicional,
que lhe é anterior.
( ) E parte integrante do processo internacional de
erosão do serviço social tradicional, razão pela qual
não pode ser pensada sem referência ao quadro
global em que aquele se desenvolveu.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(V) (F) (V) (F) (F)
(F) (F) (V) (F) (V)
(V) (V) (F) (F) (F)
(F) (F) (F) (V) (V)
(F) (V) (F) (V) (V)
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RASCUNHO PARA REDAÇAO
TÍTULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1*

Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a Gor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;
3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá terno mínimo
20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
.
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. 'O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se
retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoa! designado pela MB;
’ - fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;
.
6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
.
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para nãomarcar duas
opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seietivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
.
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que nãD o determinado para esse fim;
■
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos
portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito
correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
.
ROBERTO

Roberto Silva

Diretoria de
Ensino da Marinha
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na internet. É proibida a
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO
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