MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO
QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA
MARINHA / CP-T/2018 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

SERVIÇO SOCIAL

QUESTÃO 1

QUESTÃO 4

De acordo com Barroco (2010), sobre a condição
ontológico-social ineliminável do trabalho na (re)produção
do ser social, assinale a opção INCORRETA.

O profissional de Serviço Social na Marinha é requisitado
para executar programas, projetos, benefícios e serviços
socioassistenciais voltados para elevação da qualidade de
vida do pessoal da instituição. Tomando como parâmetro
o estudo de Pereira (2011), pode-se afirmar que essa
atribuição profissional está relacionada:

(A) O trabalho universal e sócio-histórico é o pressuposto
da existência humana e a forma privilegiada de
práxis.
(B) O trabalho permite o desenvolvimento de mediações
que diferenciam o ser social em face de outros seres
da natureza.
(C) A sociabilidade, a consciência, a universalidade e a
liberdade
são
mediações
vitais
e
natas,
potencializadas pelo trabalho.
(D) O trabalho só se objetiva socialmente, de modo
determinado, em resposta às necessidades sóciohistóricas do ser social.
(E) A liberdade e
a éticaconstroem-se
pela
autoconsciência apreendida na atividade teleológica
do trabalho.

QUESTÃO 2
De acordo com a lei n.° 8.742/1993, a assistência social
tem por objetivo:
(A) o respeito à dignidade do cidadão e ao seu direito a
benefícios e serviço de qualidade.
(B) a supremacia do atendimento àsnecessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
(C) a promoção da integração
de pessoas com
deficiência e de jovens carentes ao mercado de
trabalho.
(D) a habilitação e reabilitação
das pessoas com
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
(E) a primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em cada
esfera de governo.

QUESTÃO 3
A Lei Maria da Penha prevê que, no caso de situação de
violência doméstica e familiar, para preservar a integridade
física e psicológica da mulher, o juiz assegurará:
(A) remoção imediata da servidora pública integrante da
administração direta.
(B) manutenção do vínculo trabalhista com afastamento
do local de trabalho por até 6 meses.
(C) acesso prioritário nos programas profissionalizantes e
de acesso imediato ao emprego.
(D) atendimento hospitalar emergencial nos casos de
violência física.
(E) inclusão no cadastro dos benefícios previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social.

Prova: Amarela
Serviço Social

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

à formulação de políticas sociais.
à administração de ações políticas.
à capacidade objetiva de ação.
à elaboração de políticas públicas.
ao princípio para ação.

QUESTÃO 5
Uma assistente social, iniciando o trabalho em sua
Organização Militar, recebeu a tarefa de avaliar alguns
projetos sociais de modo a gerar indicadores que
demonstrassem a eficácia desses projetos em relação aos
militares e seus dependentes. Sendo assim, essa
assistente social buscou orientação na obra de Jannuzzi
(2016), que descreve como uma estratégia qualitativa de
avaliação:
(A) o registro administrativo.
(B) o delineamento quase-experimental de pesquisa de
avaliação.
(C) a meta-avaliação.
(D) a pesquisa amostrai e intencional de campo.
(E) o estudo avaliativo com base na integração de
registros administrativos.

QUESTÃO 6
De acordo com Jannuzzi (2016), com relação ãs etapas
para especificação e realização de uma pesquisa de
avaliação, é correto afirmar que a concepção e delimitação
do escopo da avaliação:
(A) justificam a necessidade de se proceder a
documentação do programa, de seus objetivos,
atividades, de redesenho do modelo de intervenção e
de construção de indicadores-chave.
(B) formulam as perguntas gerais a serem respondidas,
os contextos territoriais ou arquetípicos de interesse e
os sujeitos a serem abordados.
(C) conseguem diagnosticar problemas, sendo decisivo
para que a supervisão da pesquisa proceda ajustes e
orientações a fim de garantir a qualidade de coleta de
dados empíricos.
(D) permitem a apreciação de alguns achados e o teste
de algumas hipóteses elencadas quando da
concepção da pesquisa de avaliação.
(E) consideram que diferentes equipes e gestores podem
ter visões divergentes a respeito do que deve ser
avaliado.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Para Paiva e Sales (2005), a aprovação do Código de
Ética Profissional do Assistente Social (1993) representou
um esforço coletivo que visava redimensionar o significado
dos valores e compromissos ético-profissionais, na
perspectiva de assegurar um respaldo efetivo na
operacionalização cotidiana do Código, enquanto
referência e instrumento normativo para o exercício
profissional. Sobre a revisão de 1993 do Código de Ética
Profissional do Assistente Social, segundo os autores, é
certo dizer que:

Os
programas,
projetos,
benefícios
e
ações
socioassistenciais da Marinha do Brasil (MB) são
desenvolvidos por meio de órgãos presentes em todo
território nacional. Esses órgãos, em sua área de atuação,
são os responsáveis pela coordenação e execução das
ações da assistência social da Força Armada. Qual
diretriz, prevista na Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), encontra-se alinhada com essa organização da
assistência social da Marinha?

(A) afirmou as concepções filosóficas assentadas no
neotomismo, a partir da consagração de valores
como bem comum e pessoa humana.
(B) estabeleceu a noção de compromisso profissional
para a configuração de um novo perfil, condizente
com o processo de renovação do Serviço Social.
(C) Empreendeu, pela primeira vez, a possibilidade da
denúncia das falhas institucionais e dos erros éticos
cometidos por assistentes sociais.
(D) considerou a defesa da qualidade dos serviços
prestados à população como forma de legitimação
social da categoria profissional.
(E) defendeu os direitos humanos desvinculando a
degradação das condições de vida das múltiplas
expressões da violência urbana.

QUESTÃO 8
À luz das contribuições de Carvalho e lamamoto (2013),
como podemos entender os programas, projetos, serviços
e benefícios socioassistenciais prestados pela instituição
militar ao seu pessoal?
(A) uma forma de aumento nos custos de reprodução da
força de trabalho, funcionando como salário indireto.
(B) meio de reforçar a elevação dos níveis de
produtividade da força de trabalho, eliminando a
emergência de focos de tensão.
(C) respostas a necessidades legítimas da força de
trabalho, sem os quais estaria comprometida a
sobrevivência dos militares e de sua família.
(D) resposta às exigências de reprodução da vida da
força
de trabalho,
social
e( historicamente
determinada.
(E) meio de superar os desequilíbrios psicofísicos da
força de trabalho, contribuindo para a manutenção da
sua condição subalterna.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.
(B) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza.
(C) Participação da população na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
(D) Garantia dos mínimos sociais e provimentos de
condições para atender às contingências sociais,
promovendo o acesso a direitos sociais.
(E) Descentralização
poíítico-administrativa para o '
Estado, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo.

QUESTÃO 10
O Código de Ética Profissional do Serviço Social em vigor
prevê como direito do assistente social na realização de
estudos e pesquisas:
(A) realizar estudos em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse
da categoria profissional.
(B) informar à população usuária sobre a utilização de
materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas
referentes e a forma de sistematização dos dados'
obtidos.
(C) integrar comissões interdisciplinares de ética a fim de
avaliar os estudos e projetos de pesquisas antes que
sejam aplicados junto aos usuários.
(D) realizar estudos e pesquisas com liberdade,
resguardados os direitos de participação de
indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.
(E) contribuir para a viabilização da participação efetiva
da população usuária em todas as decisões
relacionadas aos estudos e, sobretudo, no campo de
pesquisa.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

Uma militar procurou a assistente social da Organização
onde trabalha para solicitar auxílio quanto à seguinte
situação: é divorciada, tem dois filhos menores de 12
anos, é natural da cidade de Natal, local onde o pai das
crianças reside, Conta, atualmente, como rede de apoio,
apenas com uma vizinha que fica com seus filhos para
que possa trabalhar. A vizinha encontra-se doente e a
militar gostaria de solicitar alguns dias para ficar com seus
filhos enquanto essa se recupera.
Assinale a opção correta, com base no estudo de Gelinski
e Moser (2015), acerca do arranjo familiar apresentado na
situação dessa militar.

Com base na lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990, no
artigo 100 (parágrafo único), constitui um princípio que
rege a aplicação das medidas específicas de proteção à
criança e ao adolescente:

(A) Reflete elementos históricos da formação da
sociedade brasileira, ancorado no modelo de uma
família patriarcal, cuja influência se faz sentir na
ausência de políticas sociais de amparo à
maternidade.
(B) Expressa elementos de mudança das famílias
brasileiras, relacionados à queda da taxa de
nupciaiidade e ao aumento do número de divórcios.
(C) Constitui um arranjo unipessoal de família cuja
pessoa de referência é uma mulher, responsável
maior pela manutenção do lar.
(D) É a configuração prevalecente da família brasileira,
formada por mulheres sem cônjuge e com fiiho.
(E) Indica modificações na noção de parentesco que
supera os laços de sangue e transforma vizinhos em
parentes, fundamentais para a organização da vida
familiar.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) Intervenção mínima, que deve ser exercida apenas
por autoridade e instituições cuja ação seja
indispensável à efetiva promoção dos diretos da
criança e do adolescente.
(B) Proteção integral e secundária, devendo a
interpretação e a aplicação do contido na lei serem
voltadas à proteção integral e secundária dos diretos
da criança e do adolescente.
(C) Responsabilidade primária e solidária do poder
público, devendo a efetivação plena dos direitos da
criança e do adolescente ser de responsabilidade das
três esferas de ■ governo, com prejuízo da
municipalização do atendimento.
(D) Interesse superior da criança e do adolescente,
devendo toda a intervenção atender, prioritariamente,
aos diretos da criança e do adolescente, com prejuízo
da consideração que for devida a outros interesses
legítimos.
(E) Intervenção precoce, que deve ser realizada logo que
a situação de perigo seja conhecida por meio dos
pais de modo a garantir os direitos de crianças e
adolescentes.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

A análise do Serviço Social requer o estudo do movimento
que envolve o exercício profissional e o processo de
formação dos assistentes sociais em variados contextos e
conjunturas, em uma perspectiva histórica e de totalidade.
Nesse escopo, também está o estágio, sendo uma
dimensão obrigatória no processo de formação
profissional.
Sobre o estágio, assinale a opção correta, segundo
Ribeiro (2016).

Assinale a opção correta no que se refere à competência
dos órgãos e entidades públicas, na área da promoção e
assistência social, prevista na Política Nacional do Idoso.

(A) O estágio curricular busca a segregação teoriaprática, funcionando como "forma de aprendizagem
prática das estratégias de ação profissional comuns
aos campos de atuação do Serviço Social".
(B) O estágio é um elemento articulador exclusivo na
relação universidade-sociedade, construindo um
movimento que perpassa os três núcleos, cujas
propostas enfatizam categorias centrais da vertente
marxista.
(C) O estágio pode viabilizar apenas uma articulação
horizontal das diversas disciplinas e atividades que
compõem os três núcleos do projeto de formação,
conjugando o eixo da formação, as disciplinas e o
mundo do trabalho.
(D) O estágio curricular, sendo uma dimensão da
formação profissional, é afetado, substantivamente,
quando existe uma desvinculação entre direção social
do processo de formação e o exercício profissional,
(E) O estágio foi reconhecido por lei como ato educativo
escolar supervisionado e desenvolvido no ambiente
de trabalho, possuindo caráter acadêmico ao mesmo
tempo em que é uma atividade instituída em
empresas.

QUESTÃO 14
Com relação às duas teses defendidas por Ariès (1981) e
acerca da história da criança e da família, é correto afirmar
que, nas sociedades
(A) tradicionais e industriais, a família tinha uma função
afetiva, pautada nos sentimentos estabelecidos entre
os cônjuges e entre os pais e filhos, necessários ao
seu equilíbrio.
(B) industriais, a família tinha por missão a conservação
dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda
mútua cotidiana e a proteção das vidas.
(C) tradicionais e industriais, a educação das crianças
assumia um papel importante para a família, pois
protegia os filhos do mundo dos adultos.
(D) tradicionais, a família não assegurava nem controlava
a transmissão de valores e conhecimentos nem a
socialização da criança.
(E) tradicionais e industriais, a família se organizava em
torno da criança, atribuindo-lhe uma grande
importância, limitando seu número para melhor dela
cuidar.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o
atendimento das necessidades básicas do idoso,
mediante a participação das famílias, da sociedade e
de entidades governamentais e não governamentais.
(B) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de
atendimento aos idosos, como centros de
convivência, centro de cuidados noturnos, casaslares, oficinas profissionalizantes e atendimentos
domiciliares.
(C) Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do
idoso, mediante programas de assistência à saúde e
medidas profiláticas ambulatoriais e domiciliares.
(D) Estimular a manutenção de programas de preparação
para a aposentadoria, nos setores públicos, com a
antecedência mínima de dois anos antes do
afastamento.
(E) Incluir nos programas de assistência ao idoso formas
de melhoria de condições de habitabilidade e
adaptação de moradia, considerando seu estado
físico e sua independência de locomoção.

QUESTÃO 1 6
Em um Fórum de Assistentes Sociais da Marinha, os
profissionais debatiam sobre os instrumentais técnicos na
atuação do Serviço Social. Em um determinado momento,
uma assistente social discursou, com base na obra de
Marconsin (2016), sobre um armazenamento intencional e
sistemático de todas as informações conseguidas n o '
trabalho cotidiano do profissional de Serviço Social,
referindo-se ao seguinte instrumental:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Banco de dados.
Prontuário Social
Folha de coleta de dados.
Arquivamento.
Relatório de entrevistas.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

De acordo com Cesar (2010), as empresas enfrentam uma
crescente preocupação em redefinir as políticas de
recursos humanos, aliadas ao conjunto das demais
políticas e estratégias organizacionais a fim de
implementar novas modalidades de gestão da força de
trabalho. Nesse escopo, ao considerar as particularidades
do processo de reestruturação nas empresas apontadas
pela autora, assinale a opção correta.

Analise as afirmativas abaixo, de acordo com as reflexões
sobre teoria e prática apresentadas por Santos (2011).

(A) A materialização do aumento da produtividade
necessita do aumento do trabalho vivo, o que resulta
na redução de postos de trabalho, precarização das
condições de trabalho e intensificação do ritmo na
execução de tarefas.
(B) A flexibilização do processo produtivo imprime novas
exigências ao empresário, as quais incidem nas
qualificações profissionais e condições de ingresso no
mercado de trabalho.
(C) O envolvimento dos empresários com as metas de
qualidade e produtividade reforça a necessidade da
adoção de modelos de gestão que suponham
mecanismos de controle e de socialização da cultura
do trabalho de cada empresa.
(D) A modernização das práticas industriais requer a
integração orgânica do trabalhador por meio da
mobilização da subjetividade e cooperação.
(E) O processo de reestruturação aponta para a
intensificação do controle sobre a força de trabalho
devido à falta de intervenção empresarial no âmbito
da qualificação e na esfera da reprodução material da
força de trabalho.

I-

A prática precede a teoria, o que significa que existe
uma relativa autonomia entre teoria e prática e, nessa
autonomia, a prática antecede a teoria porque é mais
dinâmica.
II- A prática é constitutiva e constituinte das
determinações do objeto, cria produtos que fazem
parte do mundo real, sem confundir-se com a teoria,
entretanto pode ser o espaço de sua elaboração.
ill- A prática é caracterizada por ser uma ação
direcionada a um objeto com a finalidade de
transformá-lo em algo inicialmente previsto, mesmo
que não se tenha consciência dessa finalidade.
IV- A passagem da teoria à prática é inerente à
passagem da teleologia à causalidade posta,
ocupando a teleologia um papel determinante.
V- A prática profissional é confundida com a práxis
social, tendo em vista que esta contém aquela, e com
a prática política por apresentar cunho político.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todas as afirmativas são verdadeiras.
Apenas as afirmativas lí, IV e V são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, M, IIí e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e ÍV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e 111 são verdadeiras.

QUESTÃO 1 9
Para compor um estudo social com vistas a análise de
inclusão de um usuário em um projeto social de
determinada Organização Militar, uma assistente social
agendou uma visita domiciliar. Com base em Amaro
(2016), assinale a opção correta em relação aos
procedimentos que devem ser adotados pelo profissional,
por ocasião da visita.
(A) Estar atento para enxergar o diferente, buscando'
evidências explícitas por ocasião da visita.
(B) Estar, a cada visita, disposto a conhecer um universo
diferente e o enquadrar nos “padrões de realidade"
conhecidos.
(C) Estar pronto para ver o inesperado, no entanto isso
não deve compor a pauta de expectativas do
profissional.
(D) Estar em condições para sempre coletar o que se
está pretendendo enxergar.
(E) Estar apto para a exigência de habilidade e atenção
da medida que a visita se desenrola, pois seu
conteúdo ganha profundidade.

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Marque a opção que apresenta um dos consensos teóricometodológicos e políticos entre os analistas dos
acontecimentos do final do Século XX, tratados no estudo
de Behring (2011).

São princípios gerais presentes na Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência:

(A) Superação do trabalho como categoria ontológica
central e como medida estruturante da história da
sociedade.
(B) Existência
de
um
ambiente
de
profundas
transformações, num trânsito para configurações
originais no mundo da produção e reprodução sociais.
(C) Reorganização da social-democracia a partir da
reestruturação produtiva, abrindo a possibilidade de
outras formas societárias.
(D) Reconfiguração no mercado de trabalho, com
regimes e contratos mais flexíveis, promovendo um
aumento do emprego regular em favor dos
trabalhadores centrais.
(E) Alteração do padrão rígido da linha de montagem do
modelo japonês para uma produção mais flexível e
horizontalizada.

(A) a adoção de todas as medidas, legislativas e
administrativas, necessárias para realização dos
direitos das pessoas com deficiência.
(B) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.
(C) a tomada de todas as medidas apropriadas para
eliminar a discriminação baseada em deficiência, por
parte de qualquer pessoa, organização ou empresa
privada.
(D) a promoção da capacitação em relação aos direitos
reconhecidos dos profissionais e equipes que
trabalham com pessoas com deficiência.
(E) a realização de pesquisas e o desenvolvimento de
técnicas, dispositivos e tecnologias assistivas
adequadas a pessoas com deficiência.

QUESTÃO 2 1

QUESTÃO 2 3

Uma assistente social de determinada Organização Militar
(OM) criou um projeto social voltado para a prevenção da
dependência química, tendo como público alvo militares e
servidores civis dessa OM. A ênfase do projeto era a
questão da prevenção a fim de que houvesse a diminuição
de fatores de vulnerabilidade e risco. Desse modo,
segundo a lei n.° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
marque a opção que apresenta um dos princípios ou
diretrizes que devem ser observados na implantação do
referido projeto.

Segundo lamamoto e Carvalho (2004) o que pode ser
considerado o marco do aparecimento da questão social
no Brasil?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As primeiras leis sociais.
A generalização do trabalho livre.
A gênese da industrialização.
O fortalecimento do comércio.
A escravidão e o patriarcalismo.

(A) O respeito aos direitos fundamentais da pessoa
humana, especialmente quanto à sua autonomia e à
sua liberdade.
(B) O investimento em alternativas esportivas, culturais,
artísticas, profissionais, entre outras, como forma de
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.
(C) A promoção dos valores éticos e culturais e da
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como
fatores de proteção para o uso indevido de drogas.
(D) O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores
correlacionados com o uso indevido de drogas, com a
sua produção autorizada e o seu tráfico ilícito.
(E) A
adoção
de conceitos
subjetivos
e de
fundamentação científica como forma de orientar as
ações dos serviços públicos e privados.

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Para Mota e Amaral (2016), o Serviço Social brasileiro não
ficou imune às mudanças na ordem social capitalista,
notadamente no que tange aos impactos das tendências
da ofensiva neoliberai sobre o projeto ético-político
profissional. Tomando como parâmetro as décadas da
restauração ideopolítica e econômica do capital, sob a
análise das autoras, é correto afirmar que:

De acordo com Pereira (2014), a intersetorialidade é um
termo com vários significados e possibilidades de
aplicação, guardando estreita relação com termos
vizinhos. Sendo assim, correlacione os termos aos seus
significados e, a seguir, marque a opção correta.

(A) no campo do Serviço Social, é possível considerar os
rebatimentos da epistemologia conservadora no
enfrentamento da pobreza, conciliando os projetos
das classes sociais fundamentais.
(B) a capacidade de articular uma alternativa global por
meio de um pensamento ético-político que favoreça
as políticas identitárias torna-se imprescindível no
momento histórico especificado.
(C) as estratégias de manutenção da ordem vigente
conjugam a modernização das formas técnicas com o
transformismo das respostas profissionais e com as
necessidades históricas das classes subalternas.
(D) a produção intelectual no Serviço Social iimitou-se às
interpretações pautadas numa racionalidade capaz de
criar modos de vida compatíveis com as exigências
da nova ordem social.
(E) diante da velocidade das transformações societárias
e das respostas práticas exigidas para a pacificação
social, pode-se prescindir da teoria na análise dos
fenômenos sociais.

Termos
IDisciplina
II- Multidisciplinaridade
III- Transdisciplinaridade
IV- Interdisciplinaridade
Significados
( ) Etapa superior das relações disciplinares, compondo
um sistema total e sem fronteiras de saberes;
( ) Conjunto de disciplinas que se agregam em torno de
um tema, uma problemática ou um objetivo comum,
sem necessariamente requerer trabalho de equipe
coordenado;
( ) Conjunto sistemático e organizado de conhecimento
que tende a ficar mais confinado a um setor da
realidade quanto mais essa realidade se torna
complexa e mutável;
( ) Sugere relação de reciprocidade entre saberes
distintos, com suas contradições específicas e
inerentes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(IV) (III) (I) (II)
(II) (III) (IV) (I)
(111) (I) (II) (IV)
(III) (H)(1) (IV)
(I) (IV) (II) (III)

QUESTÃO 2 6
Ao apreender o sentido histórico do Serviço Social,
lamamoto e Carvalho (2004) apontam como base da
implantação da profissão, na década de 1930:
(A) o surgimento do Serviço Social a partir da iniciativa
particular de grupos e frações de classe, que se
manifestaram por intermédio da Igreja Católica.
(B) a especificidade do Serviço Social enquanto demanda
legítima das classes e dos grupos ligados ao
movimento operário e aos servidores públicos,
(C) a requisição da profissão pelo Estado, o qual
precisava exercer o controle da exploração da força
de trabalho e aplicar as leis sociais.
(D) a formação de agentes sociais formados por uma
ideologia capaz de atuar na conquista da cidadania
social e no fortalecimento dos movimentos sociais.
(E) as pressões do proletariado para a mobilização
política de um Serviço Social capaz de mediar o limite
tênue entre a caridade e a repressão.

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

Nos anos 50, as primeiras assistentes sociais ingressaram
na Marinha do Brasil como servidoras civis. Desde a
década de 1980, assistentes sociais compõem o ciclo de
Oficiais nessa Força Armada. Notadamente, essa
profissão solidificou-se pela relevância do Serviço- Social
no âmbito Organizacional
e também
pela
expressividade dessa categoria profissional no que tange
à história da participação das mulheres na Marinha.
Tomando como base as questões sócio-históricas
apontadas na coletânea organizada por Maruani e Hirata
(2003) a respeito da inserção de homens e mulheres no
mercado de trabalho na Europa e no Brasil, marque a
opção correta.

Sobre o processo de elaboração de um projeto social,
desenvolvido por Armani (2003), coloque V (verdadeiro)
ou F (falso) nas afirmativas assinalando, a seguir, a opção
que apresenta a sequência correta.

(A) A metodologia das comparações internacionais
demonstra uma nova divisão sexual do trabalho no
espaço e no tempo, com destaque para as
configurações de hierarquia salarial entre homens e
mulheres na Europa e no Brasil.
(B) A feminização do mercado de trabalho teve sua
reviravolta pelo crescimento da escolaridade das
mulheres nos últimos 30 anos. O acesso ao trabalho
qualificado diminuiu a concorrência na esfera da
população ativa feminina.
(C) No mundo do trabalho, há campos de atividades
fortemente naturalizados
como masculinos e
femininos. Ambos estão em constante elaboração,
porém inflexíveis no que tange ao valor do trabalho e
à sua utilidade social.
(D) No fim do século XIX, os ofícios femininos foram
definidos como profissões que prolongavam as
tarefas “naturais" ou maternais das mulheres e as
limitavam ao reconhecimento dessas qualificações.
(E) A definição e a repartição das tarefas, dos ofícios e,
mais
recentemente,
das
profissões
ocorreu,
historicamente, a partir de uma oposição binária que
levou, por muito tempo, ao estudo separado do
trabalho das mulheres e dos homens.

( ) A identificação da oportunidade para uma ação social
estratégica perpassa pela sensibilização dos atores
sociais relevantes e pela mobilização dos órgãos e
instituições potencialmente aliados.
( ) O êxito de um projeto social depende de quatro
fatores-chave:
a
organização
política,
a
sustentabilidade técnica, os recursos metodológicos e
o aporte financeiro.
( ) O diagnóstico é essencial à construção da análise
preliminar da sustentabilidade do projeto e permite a
formulação dos objetivos, estratégias, resultados e
atividades.
( ) A análise dos atores envolvidos ocorre concomitante
à análise da lógica da intervenção do projeto para que
haja a validação das ações previstas junto ao público
alvo.
( ) Desde a primeira elaboração do projeto, as premissas
ou fatores de risco devem ser identificados com vistas
à mensuração do grau de incerteza proveniente das
condições externas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

QUESTÃO 2 9
Uma servidora civil da Marinha do Brasil procurou a
assistente social da sua Organização Militar solicitando
auxílio em cesta básica. Informou que estava passando
por uma difícil situação financeira, pois vinha "ajudando"
uma prima idosa que usufruía do Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Ocorre que o BPC havia sido suspenso
há três meses porque a prima não conseguiu apresentar
toda a documentação solicitada na ocasião do
recadastramento. Com base no estudo de Pereira (2012),
qual anacronismo da política de assistência social se
impõe na situação apresentada pela prima dessa servidora?
(A) Predomínio do princípio da incerteza na distribuição
de benefícios e serviços.
(B) Ausência de garantias legais e de amparo jurídico na
prestação dos benefícios e serviços.
(C) Desamparo de segmentos sociais que, a despeito de
não serem miseráveis, são deixados a sua própria
sorte.
(D) Suspeição na relação entre as instituições de
assistência social e seus destinatários.
(E) Economia de recursos, mediante a imposição
constrangedora de teste de meios. ■

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

De acordo com Netto (2015), sobre o processo de
renovação do serviço social no Brasil, marque a opção
INCORRETA.

Segundo Barroco (2010), é um fundamento que deve
pautar a compreensão da ética profissional do assistente
social:

(A) Ocorreu no marco da autocracia burguesa, a qual
alterou demandas profissionais e redimensionou a
reprodução e os referenciais teóricos-culturais do
assistente social.
(B) Conecta-se ao processo de saturação do espaço
nacional pelas relações capitalistas, posto em curso
pela "modernização conservadora”, promovida pela
autocracia burguesa.
(C) É marcado pelo sincretismo em todas as suas
direções e perspectivas, salvo com a emersão da
perspectiva de intenção de ruptura, quando tal
dificuldade é superada.
(D) Configurou a emergência de um quadro profissional
sintonizado com as realidades sociopolíticas e
ideoculturais da sociedade, ultrapassando as
contrições do cicio autocrático burguês.
(E) Foi capaz de sintonizar as (auto)representações do
Serviço Social com a pluridimensionalidade dos
projetos que permeiam a sociedade brasileira.

(A) o entendimento do homem como ser originariamente
natural, fazendo-se como ser social ao romper
definitivamente com as determinações da natureza. .
(B) o entendimento do sujeito ético-moral como
socialmente capaz de responder por seus atos em
termos morais, embora incapaz de discenir entre
senso ou consciência moral.
(C) a orientação por uma teoria revolucionária, cuja ética
exerce papel de mediação nas escolhas dos
indivíduos na direção da emancipação política.
(D) o entendimento de que a sociedade burguesa impõe
limites, impeditivos ao surgimento de formas de
oposição à moral dominante, tornando-se necessário
lutar por uma nova ordem social.
(E) a compreensão de que a vida individual é mediada
pela vida social, refletindo-se na vida profissional, a
qual se encontra vinculada a um projeto de
sociedade.

QUESTÃO 3 3
QUESTÃO 3 1
Sabendo que a visita domiciliar é considerada uma técnica
social por meio da qual o profissional se volta para a
realidade social com o objetivo de conhecê-la, descrevêla, explicá-la ou compreendê-la, assinale a opção correta,
tendo por base o que é exposto por Amaro (2016).
(A) A realização da visita domiciliar adquiriu centralidade
com o avanço das políticas sociais, principalmente no
âmbito da assistência social.
(B) A visita domiciliar se confunde com uma simples
atividade extensionista, alinhada a bases mais
empiristas e pragmáticas, aproximando-se de sua
natureza técnica.
(C) A visita domiciliar necessita ser conduzida de modo
científico e técnico,
isto é, ancorada em
procedimentos
consistentes,
estruturados
e
internamente articulados.
(D) O método dialético é o método qualitativo
fundamental para a visita domiciliar, pelo fato de se
aproximar mais ao pensamento complexo do que
com a re a lid a d e s o c ia l.
(E) A visita domiciliar, operacionalmente, e enquanto
abordagem profissional, emprega, somente, duas
técnicas: a observação e a entrevista.

Prova: Amarela
Serviço Social

"O significativo aumento da atividade das mulheres, uma
das mais importantes transformações ocorridas no país
desde os anos 1970, teria resultado não apenas da
necessidade econômica e das oportunidades oferecidas
pelo mercado, em conjunturas específicas, mas também,
em grande parte, das transformações demográficas,
culturais e sociais que vêm ocorrendo no país e que têm
afetado as mulheres e as famílias brasileiras."
(BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDI, Maria Rosa. 2003)
Sobre as alterações apontadas pelas autoras, na
constituição da identidade feminina .frente ao trabalho
produtivo no Brasil, a partir dos anos 70, é correto afirmar
que:

(A) a expansão da escolaridade e o ingresso nas
universidades não viabilizaram o acesso das
mulheres ao mercado de trabalho.
(B) o aumento da fecundidade impactou na redução do.
número de filhos e potencializou o trabalho feminino.
(C) a presença atuante das mulheres nos espaços
privados alterou os valores relativos ao papel social
feminino.
(D) o perfil da força de trabalho feminino vem alterandose significativamente desde a década de 1980.
(E) o aumento do número de mulheres chefes de famílias
na década de 1990 ocorreu em todas as classes
sociais.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Com base em Lavoratti (2016), a entrevista possibilita o
conhecimento da realidade dos usuários, sendo viável
fazer uma síntese teórica sobre as expressões da questão
social trazidas por eles. Tal síntese pode ser feita a partir
de que etapa da entrevista?

Segundo Boschetti e Behring (2011), o período que vai do
século XiX até a terceira década do século XX é marcado
pelo predomínio do liberalismo. Tomando como parâmetro
o estudo das autoras sobre essa corrente de pensamento,
marque a opção correta.

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

(A) Defende a extinção do Estado intervencionista e
mercantilista, entendendo ser o mercado o agente
capaz de assegurar o bem-estar.
(B) Sustenta o princípio do Estado como mediador
civilizador, ao qual caberia controlar as paixões no
estado de natureza.
(C) Entende a intervenção do Estado como um mal
necessário, com papel de fornecer as bases para a
existência de políticas sociais garantidoras do bemestar dos indivíduos.
(D) Defende o predomínio do mercado como supremo
regulador das relações sociais, o qual só pode se
realizar por meio de uma intervenção estatai.
(E) Tem como principal sustentáculo o princípio do
trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre
mercado.

Movimento de ação-reflexão-ação.
Socialização de informações.
Planejamento.
Operacionalização.
Registro.

QUESTÃO 3 5
Wellen e Carli (2016), ao problematizar a relação entre
teoria e prática, à luz das principais correntes filosóficas
que nortearam a atuação laica do Serviço Social, afirmam
que:
(A) a corrente marxista apresenta uma teoria pautada na
interpretação da realidade social.
(B) o pragmatismo ressalta o comprometimento teórico
com a reprodução das práticas sociais.
(C) a teoria dos fatos sociais articula a práxis humana e a
neutralidade das ciências sociais.
(D) o positivismo apresenta a ciência e a prática como
duas vocações distintas.
(E) a neutralidade axiológica é uma categoria
fundamental ao entendimento do conceito de práxis.

QUESTÃO 38
De acordo com o Decreto n.° 5.912, de 27 de setembro de
2006, que regulamenta a lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2006, o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) é um
órgão normativo e de deliberação coletiva do sistema,
vinculado ao Ministério da Justiça. Sobre o CONAD, é
INCORRETO afirmar que:

QUESTÃO 3 6
Na obra “Serviço Social, política social e trabalho: desafios
e perspectivas para o século XXI" (2010), Silene Freire (In:
FREIRE, 2010) traz reflexões sobre a sociedade civil. Quai
das opções abaixo melhor retrata a notoriedade da
sociedade civil no Brasii?
(A) A ação individual dos diversos componentes da
sociedade civil pode dar nova dinâmica na área
social, estabelecendo-se como parâmetro de criação
de um arquétipo de Estado.
(B) Os recentes significados da sociedade civil
constituem uma determinação política, ancorada na
perspectiva de uma redefinição da função do Estado
e de uma redistribuição do poder em prol dos mais
poderosos da sociedade.
(C) O caráter formal de atuação política da sociedade civil
e seus atores, pois são consultados e deliberam
questões afetas aos problemas sociais.
(D) A sociedade civil como integrante do chamado
Modelo de Proteção Mista junto ao Estado e ao
regime político, simbolizados pela solidariedade, pelo
poder e pelo capital.
(E) A representação de sujeitos e de agentes sociais e
políticos ainda é secundária, devendo-se retomar
uma propagação de ações próximas a uma política de
planejamento participativo.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) o presidente do CONAD poderá constituir grupos
técnicos com a finalidade de assessorá-lo no
exercício de suas atribuições.
(B) as reuniões ordinárias do CONAD, ressalvadas as
situações de excepcionalidade,
deverão ser
convocadas com antecedência mínima de três dias
úteis.
(C) o presidente do CONAD tem como atribuição
convocar e presidir as reuniões do colegiado.
(D) o CONAD tem por competência acompanhar e
atualizar a política nacional sobre drogas, consolidada
pela Secretaria Nacional Antidrogas.
(E) o Ministro de Estado da Justiça é considerado
membro do CONAD, presidindo-o, com direito a voto.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

Gama (2010) apresenta uma experiência de assessoria
técnica em Serviço Social articulada ao trabalho de
capacitação profissional, pautada:

Com relação aos mitos na retórica neoliberal presentes
nos debates contemporâneos sobre a política social,
analisados por Vianna (2012), coloque V (Verdadeiro)ou!F
(Falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
opção que apresenta sequência correta.

(A) no curso de extensão em gênero, saúde e
reprodução, formando recursos humanos na área da
saúde capazes de identificar na sua prestação de
serviços as implicações das relações de gênero,
geração e raça.
(B) na oficina de saúde mental voltada para líderes
comunitários em São Paulo, com o objetivo de
estimular a liderança e fortalecer as articulações no
campo dos movimentos sociais.
(C) no curso de cuidadores de idosos, capacitando
profissionais e familiares sobre as questões do
envelhecimento, potencializando o desenvolvimento
da sociabilidade e do associativismo, fundamental
nessa fase da vida.
(D) no curso de formação de supervisores de estágio que
visa articular o conteúdo teórico do curso de
graduação em Serviço Social com as experiências
cotidianas dos profissionais no espaço da prática do
estágio curricular.
(E) na oficina de fortalecimento dos conselheiros
tutelares, investindo na efetivação do Estatuto da
Criança e do Adolescente e no conjunto das políticas
sociais voltadas para as famílias.

( ) O mito maniquefsta apresenta a seguridade social
como uma matéria de natureza numérica, tratando-a
de forma essencialmente burocrática e despolitizada.
( ) O mito tecnicista busca respaldar a visão de que a
previdência está com os dias contados, utiiizando-se
de um discurso eivado de argumentos técnicos.
( ) O mito naturalista entende que o cicio de .vida da
seguridade social estaria se encerrando em funçãò de
inevitáveis transformações econômicas.
( ) O mito maniquefsta apresenta as soluções para os
problemas
como
excludentes,
atribuindo
superioridade a um sistema sobre o outro, por meio
de fórmulas técnicas de eficácia e eficiência.

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

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

QUESTÃO 42
QUESTÃO 4 0
Assinale a opção que apresenta um dos resultados da
análise relativa à evolução dos dados de matrícula em
cursos de serviço social, de acordo com Pereira, De
Souza e Ferreira (2017).
(A) Expansão de cursos na modalidade de Educação a
Distância (EaD), em instituições de Ensino Superior
(IES) públicas e universitárias.
(B) Fortalecimento da presença de cursos em IES
privadas, ofertadas na modalidade de EaD.
(C) Crescimento dos cursos ofertados na modalidade
EaD e da estagnação nas matrículas dos cursos
presenciais.
(D) Crescimento de cursos na modalidade presencial,
com impactos nas precárias condições formativas e
de estágio supervisionado.
(E) Tendência significativa da inserção do curso de
serviço social em IES universitárias e na modalidade
presencial.

Prova: Amarela
Serviço Social

Sobre a relativa autonomia do trabalho do assistente
social em uma instituição militar, tomando como parâmetro
o estudo de lamamoto (2011), é correto afirmar que:
(A) relaciona-se ao fato de que o profissional, nesse tipo
de instituição, não tem o poder de, livremente,
estabelecer suas prioridades e direcionar o trabalho
segundo suas intenções.
(B) sustenta-se no próprio caráter contraditório das
relações sociais que se refratam também nesse tipo
de instituição.
(C) define-se pelas aspirações institucionais, as quais
podem potenciaiizá-ia ou reduzi-la.
(D) relaciona-se fundamentalmente ao respaldo políticoprofissional da categoria, ancorado nas prerrogativas
legais necessárias.
(E) depende do prévio recorte das políticas definidas pela
instituição militar, definidor das demandas e das
prioridades a serem atendidas.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

A lei N° 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de
assistente social, no que se refere às competências do
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e dos
Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), prevê
que:

Com base nas reflexões de Pereira (2010), que. realiza
uma abordagem sobre o conceito de justiça social
associado à noção de cidadania, assinale a opção correta
sobre esse conceito de justiça social.

(A) os CRESS são vinculados
administrativa e
financeiramente ao CFESS, mas têm garantida a sua
autonomia técnica.
(B) o CFESS pode representar em juízo os interesses
individuais do assistente social quando autorizado
oficialmente.
(C) o CFESS, na qualidade de órgão executivo de grau
superior, deve assessorar os CRESS sempre que
necessário.
(D) o CFESS deve aprovar os Regimentos Internos dos
CRESS no fórum máximo de deliberação do conjunto
CFESS/CRESS.
(E) o CFESS constitui-se no único Tribunal Normativo de
Ética Profissional para julgamento de recursos.

QUESTÃO 44
No campo da saúde, o planejamento é empregado de
forma ampla de modo a fornecer as ferramentas para a
avaliação de programas, serviços, cuidados em saúde,
previsão de custos e alocação de recursos.
No âmbito do Serviço Social, o planejamento viabiliza uma
formalização das relações entre estruturas institucionais e
profissionais, que possuem naturezas distintas, porém
complementares.
Tendo como base Nogueira e Mioto (2009) e sobre os
elementos essenciais no planejamento das ações
institucionais e profissionais no campo da saúde, marque
a opção correta.
(A) O Programa deverá fornecer respostas às
necessidades sociais em saúde, articulando as
possibilidades institucionais e os setores em questão.
(B) A execução de um Plano exige um lento e cuidadoso
processo de negociações em diferentes níveis,
articulando e compatibilizando diferentes posições e
prioridades.
(C) O Plano ganha relevância política durante sua
implementação, quando supera sua condição de
simples instrumento formal burocrático.
(D) O Projeto permite
indicar,
na saúde, as
transformações ocorridas em termos de expansão da
rede,
incorporação dos aspectos sociais e
qualificação do atendimento.
(E) O Programa concretiza as decisões, aponta para
ações que operacionalizam as intenções e objetivos
contidos em Planos, gerando, assim, o planejamento.

Prova: Amarela
Serviço Social

(A) Vem ganhando créditos por noções que priorizam o
mérito na obtenção do bem-estar individual e a
mercantilização das políticas públicas.
(B) Tem pouca relação com os ideais de cidadania e
democracia ampliadas.
(C) Carrega posições hegemônicas que precisam ser
conhecidas, pois seu sentido pode sofrer alterações. .
(D) Amparada na lei, está acima do Estado e funciona
como um mecanismo de controle democrático.
(E) Foi entendida como justiça distributive, tendo
bastante consistência teórica, começando com a
prática política da classe proletária.

QUESTÃO 4 6
Lopes (2016), ao discutir o tema. do Movimento de
Reconceituação do Serviço Social na América Latina, a
partir de 1965, destaca o protagonismo do Serviço Social
brasileiro, considerando como mediação central para a
construção da alternativa crítica na profissão a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contribuição do marxismo.
identidade profissional.
produção acadêmica.
interlocução com profissionais latino-americanos.
organização acadêmico-política.

QUESTÃO 47
Armani (2003) apresenta a elaboração de projetos sociais
a partir da metodologia do Marco Lógico. Nessa
perspectiva, uma vez formulada à lógica de intervenção do
projeto e seus fatores de risco, parte-se para a elaboração
dos indicadores. Sobre 3esses hcfcadores,écon^
(A) são um instrumento de medição dos fenômenos sociais
dimensronáveis diretamente que interferem no
desenvolvimento do projeto.
(B) fornecem evidências concretas do andamento das
atividades, do alcance dos resultados e da realização
dos objetivos de um projeto.
(C) desdobram-se em subindicadores quando ocorrem
mudanças na realidade social ou quando há correção,
no rumo das atividades do projeto.,
(D) a escolha pelo uso de indicadores quantitativos e / ouqualitativos será determinada pelos fatores de risco
do projeto.
(E) devem ser dependentes e específicos, para que
possam ser utilizados com recorrência nos diversos
níveis do Marco Lógico.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

De acordo com Coelho (2013), a imediaticidade é
apreendida como uma categoria reflexiva que designa um
certo nível de recepção do mundo exterior pela
consciência. Estudá-la na prática profissional do assistente
social implica discernir as formas como a consciência
conhece a realidade, em um movimento dialético sobre
seu saber e sobre seu objeto.
Tendo a reflexão da autora como referência, assinale a
opção correta sobre a imediaticidade.

Durante o atendimento multiprofissional sobre a situação
de vulnerabilidade de um idoso, a equipe técnica
composta por assistentes sociais, médicos, nutricionistas e
psicólogos de uma unidade de saúde avalia junto à
pessoa idosa e sua família a possibilidade de
encaminhamento para um serviço de atendimento não
asilar. Tomando como parâmetro o Decreto n° 1.948/96,
coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo
em relação às modalidades de atendimento ao idoso, e, a
seguir, marque a opção que apresenta a sequência
correta.

(A) Surge de forma oposta e diferente da mediação,
ainda que essas determinações reflexivas sejam
dissociáveis.
(B) Juntamente com a heterogeneidade permeia a vida
cotidiana, em que prevalece a percepção da realidade
na essência.
(C) Serve de guia para o assistente social que cumpre de
forma acrítica os procedimentos e as rotinas.
(D) Guarda as múltiplas relações entre o singular, o
particular e o universal, que apenas podem ser
apreendidos no movimento da dialética idealista
Hegeliana.
(E) Em conjunto com a heterogeneidade, pode ser
suspensa com a subjetividade de uma prática
profissional crítica que se conecta com os processos
de homogeneização.

( ) O Centro de Convivência é o local destinado à
permanência diurna do idoso e onde são
desenvolvidas
atividades
físicas,
laborativas,
recreativas, culturais, associativas e de educação
para a cidadania.
( ) O Centro de Cuidados Diurno, também conhecido
como Casa de Acolhimento, é o local destinado à
permanência do idoso dependente ou que possua
deficiência permanente e tenha necessidade de
assistência multiprofissional.
( ) O Atendimento Domiciliar é o serviço prestado ao
idoso dependente que vive só, a fim de suprir as
suas necessidades da vida diária, por profissionais
da área de saúde ou por pessoas da própria
comunidade.
( ) A Oficina de Profissionalização é o local destinado ao
desenvolvimento,
pelo
idoso,
de
atividades
produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de
elevar sua renda, sendo regida por leis trabalhistas.
( ) O Hospital-Dia é o local de permanência, em regime
de internato, do idoso sem condições de prover a
própria subsistência, com participação ativa do grupo
familiar nas atividades de cuidados ao paciente idoso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Serviço Social

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

(V)
(F)
(F)
(F)
(V)
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QUESTÃO 50
Uma militar, solteira, residindo na cidade de Ladário, mãe
de uma criança de 2 anos de idade, é indicada para fazer
um curso de carreira, com duração de 1 ano, na cidade do
Rio de Janeiro. Ela acerta com uma amiga para ficar com
a criança durante o período do curso, bem como no
momento posterior a sua conclusão até ter se organizado
no Rio de Janeiro para receber a filha. Tomando como
parâmetro a expressão “circulação de crianças",
trabalhada no estudo de Freitas, Braga e Barros (2012),
como podemos interpretar a atitude da militar?
(A) prática de abandono de criança, realizada em todas
as partes do mundo, sendo adaptada a cada
realidade sociocultural.
(B) demonstração da hegemonia do modelo de família
nuclear/moderna.
(C) forma do fenômeno recente da “maternidade
transferida", de atribuição de responsabilidades de
mulheres para outras mulheres.
(D) demonstração
de
desorganização
familiar,
envolvendo aspectos econômicos, sociais e culturais.
(E) normalidade de prática familiar possível que ocorre na
sociedade complexa atual.

Prova: Amarela
Serviço Social
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO
T ÍT U L O :
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 cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine conetamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
2O 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;
3Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo
20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5Iniciada 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 pessoal 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;
6Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
.
7Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas
opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
. 1'
9O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/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 não o determinado para esse fim;
ej
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 inicio 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:
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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

PROVA DE COR
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