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Ao realizar um estudo social para viabilizar a inclusão de 
uma família num determinado Programa de Geração de 
Renda, uma assistente social avaliou um grupo familiar 
conforme a seguinte situação:

- A família é composta pela mãe e dois filhos menores de 
idade, frutos do relacionamento que mantivera com seu 
ex-companheiro, pelo período de quatro anos;
- Após separar-se da mãe dos seus filhos, o ex- 
companheiro constituira outra família, ficou desempregado 
por algum tempo e não prestava qualquer tipo de auxílio 
aos filhos menores;
- A mãe das crianças era a única responsável pelo 
sustento da casa e toda a renda familiar era proveniente 
do seu trabalho informal;
- Para conseguir trabalhar, a mãe deixava os filhos 
menores sob os cuidados de uma irmã, que morava no 
mesmo bairro que ela;
- Depois de algum tempo, a mãe mudou-se com os filhos 
para a casa de um irmão, em decorrência da dificuldade 
encontrada para arcar com os custos do aluguel do imóvel 
em que vivia com os filhos.

Em seu estudo sobre a moral dos pobres, Sarti (2009) 
aponta algumas características que fazem parte do 
quotidiano das famílias pobres. Com base na obra dessa 
autora e na situação do grupo familiar apresentado, 
assinale a opção que apresenta o conceito representativo 
desse grupo familiar.

(A) A pobreza é uma categoria relativa e qualquer 
tentativa de confiná-la a um único eixo de 
classificação, ou a um único registro, reduz seu 
significado social e simbólico.

(B) A família não é apenas o elo afetivo mais forte dos 
pobres, o núcleo da sua sobrevivência material e 
espiritual, o instrumento do qual viabilizam seu modo 
de vida, mas é próprio substrato de sua identidade 
social.

(C) A família ultrapassa os limites da casa, envolvendo a 
rede de parentesco mais ampla, sobretudo quando se 
frustram as expectativas de se ter uma casa onde 
realizar os papéis masculinos e femininos.

(D) O trabalho para sustentar o filho redime a mulher, que 
se torna mãe/provedora, conferindo-lhe a mesma 
autonomia moral que é reconhecida no 
homem/trabalhador/provedor.

(E) A família entre os pobres é definida por princípios 
estruturais como a hierarquia homem/muiher e a 
diferenciação de papéis sexuais com a divisão de 
autoridades que a acompanha, podendo ocorrer o 
deslocamento de papéis familiares, o que não 
significa uma nova estrutura.

QUESTÃO 1

A recorrência e a proporção tomada pelos desastres no 
Brasil vêm ocasionando o frequente emprego das Forças 
Armadas, notadamente em ações de resgate, de
engenharia, de saúde e de assistência social às
populações vitimadas. À luz do estudo de Valencio (2014), 
acerca do debate sobre desastres é correto afirmar que:

(A) as regiões no Brasil com o maior nível de
desenvolvimento econômico e social, medidos pelo 
Produto interno Bruto (PIB) e pelo índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), estão menos 
sujeitas a essas ocorrências.

(B) os modos precários de morar, circular e trabalhar de 
milhões de pessoas estão no cerne das inúmeras 
ocorrências de desastres no Brasil.

(C) as ciências sociais vêm cada vez mais influenciando 
as ações governamentais em torno dos desastres, 
tratando-os como processos multidimensionais e 
multicausais.

(D) a emergência ano após ano dos mesmos desastres 
em algumas centenas de municípios brasileiros 
evidencia a dimensão natural desses eventos.

(E) os desastres duram ao tempo em que durar a ruptura 
nos meios e nos modos de vida regulares dos grupos 
sociais por eles afetados.

QUESTÃO 3
Sobre o Plantão Social, com base nas idéias contidas no 
texto de Dias e Catamari (in Lavoratti e Costa 2016), é 
correto afirmar que:

(A) não existe diferença entre o Plantão Social na política 
de assistência social e o plantão na saúde, pois em 
ambos há um limite inerente à natureza da política em 
que se inserem, quaí seja, a seleção de seu público.

(B) o espaço do Plantão em Serviço Social se esgota 
apenas como repassador de recursos, configurando- 
se como um espaço de mistificação de relações 
naturalizadas, por meio do uso constante da prática 
profissional sem reflexão.

(C) o plantão se constitui em um importante espaço 
dentro da profissão, que é legítimo para a viabilização 
dos direitos de cidadania, mas que também pode ser 
um local esvaziado devido às posturas de 
profissionais que comprometem a prática nele 
realizada.

(D) por não se caracterizar como uma situação 
emergencial da área da Saúde, não existe indicativo 
legal e/ou normativo para que esse serviço de 
proteção social seja acionado ininterruptamente por 
24 horas.

(E) é apresentado como um lugar estritamente voltado 
para o estabelecimento de vínculo social técnico entre 
profissional e usuário, visando ao acesso material de 
bens, não devendo ser confundido com ações que 
visam acolher, escutar e orientar para além daquela 
finalidade.

QUESTÃO 2

Prova: Amarela
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Segundo dados do Ministério da Saúde (2017), a maioria 
dos casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes ocorre dentro de casa e os agressores são 
pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. De 
acordo com Art. 130 da Lei n° 8.069/1990, verificada a 
hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 
impostos pelos pais ou responsável, poderá ser 
determinada, como medida cautelar, o afastamento do 
agressor da moradia comum. Na hipótese citada, o 
afastamento cautelar será determinado pelo(a):

(A) Pelo Conselho Tutelar.
(B) Pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.
(C) Pela Delegacia Especializada da Criança e do 

Adolescente.
(D) Pela Autoridade judicial.
(E) Pelo Ministério Público.

QUESTÃO 5
"Os desastres não são coisa de Deus e não estão fora do 
controle humano. Por outro íado, não basta estudar os 
processos meteorológicos, geológicos e hidrológicos 
envolvidos. É preciso associar a eles o conhecimento dos 
processos sociais como elementos centrais da prevenção 
de desastres" (GONÇALVES e SOUZA apud CARMO e 
VALENCIO, 2014, p. 127).

Tomando como referência o estudo de Gonçalves e Sousa 
(2014) sobre a prevenção de desastres, marque a opção 
INCORETA.

(A) é  fundamental uma gestão de riscos e desastres que 
planeje e utilize políticas públicas para preveni-los.

(B) O estudo e o entendimento dos fatores humanos que 
geram vulnerabilidades e influem na magnitude dos 
desastres devem ser o centro de uma política de 
proteção e defesa civil.

(C) O uso de medidas técnicas na prevenção aos 
desastres é importante, mas, se feito de modo 
isolado, está fadado ao fracasso e ao mau uso de 
recurso público.

(D) As dificuldades do planejamento integrado para 
prevenção de desastres são de ordem técnica, de 
ausência aguda de recursos financeiros e de 
legislação.

(E) A mitigação de riscos é uma medida de prevenção 
por se utilizar de políticas e ações para minorar danos 
causados por desastres.

QUESTÃO 4

O comprometimento da renda do brasileiro com 
pagamento de juros e amortizações, em decorrência de 
dívidas, é o dobro da média registrada em uma lista de 17 
países desenvolvidos - 12 europeus, além de Estados 
Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Coréia do Sul [...].O 
endividamento das famílias é uma forma de movimentar a 
economia e fazer com que os brasileiros tenham acesso a 
bens e serviços. O endividamento corresponde ao total da 
dívida, enquanto o comprometimento refere-se à parcela 
da renda destinada ao pagamento da mesma. No Brasil, o 
endividamento corresponde à metade da renda anual dos 
brasileiros, 55% [...]. "Os brasileiros investem menos em 
aquisição de imóveis, por exemplo, mas gastam muito 
com cartão de crédito, contribuindo para um aumento da 
taxa de juros, haja vista a falta de garantia típica desse 
tipo de crédito", avalia Kopschitz.
IP EA . Comprometimento de renda do brasileiro é caracterizado por 
dividas de prazo curto e juro alto. 2019. Disponível em: 
<htto://www.ipea.aov.br/portal/index.php?QDtion=com content&view=arti 
cle&id=34573&catid=3&ltemid=3>(adaptadol.

A introdução massiva do cartão de crédito na sociedade 
revela apenas um dos instrumentos no qual o capitalismo 
contemporâneo vem se utilizando de inserção do crédito 
na população, o que vem causando expressivo
endividamento e comprometimento da renda, conforme 
visto no levantamento do IPEA (2019), relativo ao caso 
brasileiro. De acordo com Bauman (2010), sobre a 
inserção do crédito na vida da população, marque a opção 
correta.

(A) A ampla inserção do crédito da vida do cidadão 
comum é um movimento realizado exclusivamente a 
partir dos mercados financeiros, que habilita 
consumidores a consumir.

(B) O crédito é um dispositivo capitalista, cuja 
disponibilidade contínua é garantida pelo Estado, 
responsável, ainda, pela habilitação, também 
contínua, dos consumidores para obtê-lo.

(C) Os mercados financeiros, por meio da injeção de 
crédito especulativo à população, é hoje o maior 
empregador capitalista em massa, apesar de ter o 
funcionamento autônomo à esfera da produção.

(D) O Brasil vive na atualidade uma tardia inserção nos 
fluxos globais de capital fictício, oportunizado pelo 
Estado ao permitir que o capital compre trabalho, 
reduzindo os índices de desemprego. •

(E) O uso intenso de dois tipos de crédito pela população, 
quais sejam, cartão de crédito e o crédito imobiliário, 
foram responsáveis pelo reavivamento do capitalismo 
com a crise global de 2008, sobretudo, nos Estados 
Unidos.

QUESTÃO 6

Prova: Amarela
Serviço Social
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Entende-se por ________________________  um espaço
importante de atuação profissional formado por um 
conjunto de ações voltadas ao atendimento de indivíduos 
e famílias com o objetivo de viabilizar o acesso aos 
direitos políticos, civis e sociais nas diferentes políticas 
setoriais, como: assistência social, saúde, previdência, 
habitação, bem como na prevenção de
_____________________ Escolha a opção que preenche os
espaços corretamente, tendo como base o texto de Dias e 
Catamari (2016).

(A) Plantão social e doenças.
(B) Atendimento social e situações de risco.
(C) Anamnese social e situações de risco.
(D) Atendimento social e problemas familiares.
(E) Plantão social e problemas familiares.

QUESTÃO 8
Uma estudante de Serviço Social, após concluir as 
disciplinas obrigatórias de Estágio Curricular, fez a 
seguinte declaração para a professora responsável pela 
Disciplina de Estágio Supervisionado: “Fiquei 
profundamente decepcionada e confusa com o estágio 
que realizei, pois não consegui correlacionar nenhuma 
intervenção com o que aprendí na faculdade".

A partir da situação apresentada e dos estudos de Santos 
(2011), avalie as afirmativas abaixo e em seguida assinale 
a opção correta.

I- É fundamental que se garanta na formação 
profissional, a partir da concepção marxista de 
teoria/prática, o ensino do "como operacionalizar os 
instrumentos”, porque é um dos elementos que 
constitui os “meios” de organização da prática.

II- É necessário um conhecimento sobre as
particularidades dos instrumentos e técnicas que dão 
operacionalidade à profissão, apesar do
conhecimento teórico e da realidade serem
fundamentais ao exercício profissional.

III- Sendo a prática proveniente da teoria, é necessário 
priorizar a apreensão dos instrumentais técnicos a 
partir das teorias que embasam o saber profissional.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
(C) Apenas as afirmativas l e II são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I! e III são verdadeiras.
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 7

Uma assistente social de uma determinada Organização 
Militar da Marinha do Brasil agendou uma visita domiciliar 
a um usuário a quem prestou atendimento. Como essa 
seria a primeira visita domiciliar a ser realizada pela 
profissional recém-chegada na instituição, foi orientada 
pelos colegas mais experientes a buscar subsídios na 
obra de Amaro (2016). De acordo com essa autora, em 
relação â visita domiciliar, assinale a opção correta.

(A) Ao realizá-la o profissional tem de operar “informal e 
profissionalmente" no ambiente informal e cotidiano, 
próprio do sujeito.

(B) A sua importância reside no fato de ser uma 
estratégia de confirmação do que foi relatado pelo 
usuário no atendimento realizado em momento 
anterior.

(C) O profissional deverá realizá-la de modo agradável, 
descomplicado e prático, procurando abster-se de 
qualquer rigor metodológico e de objetivos pré- 
definidos.

(D) Tem se tornado uma abordagem profissional 
desvalorizada e pouco popular, por apresentar 
qualidade metodológica que dificulta o conhecimento 
da realidade social, assim como sua utilização 
estratégica na execução, monitoramento e avaliação 
de programas sociais.

(E) Permite decidir sobre os processos de exclusão e 
inclusão social, influindo na criação de acesso a 
direitos e na promoção da cidadania, reve!ando-se 
um procedimento potencialmente político.

QUESTÃO 10
Visando avaliar o Programa de Apoio Socioeconômico da 
Marinha do Brasil, a equipe de especialistas, gestores e 
técnicos envolvidos na sua operacionalização decidiu 
utilizar-se da abordagem de oficinas. Conforme Januzzi 
(2016), sobre as oficinas, como estratégia de avaliação, é 
correto afirmar que:

(A) também denominadas de grupos focais, permitem 
levantar rapidamente informações para 
aprimoramento do desenho do programa.

(B) não podem ser realizadas com os beneficiários dos 
programas, em virtude do potencial risco de 
transformação em oficina terapêutica.

(C) são utilizadas para a análise quantitativa do contexto 
socioeconômico dos usuários, sendo estratégia 
favorável para a integração de registros 
administrativos.

(D) são empreendimentos técnico-cientificos para a 
compreensão de etapas do programa, a partir da 
visão pontual e homogênea de membros 
governamentais e institucionais.

(E) correspondem a um tipo de abordagem qualitativa de 
avaliação, tendo como uma de suas aplicações, a 
elaboração de diagnósticos participativos para 
programas sociais.

QUESTÃO 9

Prova: Amarela
Serviço Social
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Segundo Barroco (2010), no campo da moral, a alienação 
da vida cotidiana se expressa, especialmente, pelo 
moraiismo, movido por preconceitos. Tendo como base as 
reflexões da autora sobre moraiismo e preconceito, é 
correto afirmar que:

(A) não existe diferença entre preconceito e moraiismo, 
haja vista que ambos são posturas influenciadas pela 
cotidianidade, campo privilegiado da reprodução da 
alienação.

(B) o moraiismo não pode ser considerado uma forma de 
alienação moral, pois reflete uma postura crítica e 
ético-política de enfrentamento da realidade social.

(C) o preconceito não é moralmente negativo, haja vista 
que ele é inerente á natureza primitiva do homem, 
devendo ser consideradas as condições históricas 
dos indivíduos sociais.

(D) os juízos provisórios, dos quais decorrem a 
ultrageneralização, não são necessariamente 
preconceitos, a não ser que, mesmo refutados pela 
teoria e pela ciência, continuem a fundamentar os 
pensamentos e as ações.

(E) o preconceito, por não ser moralmente negativo, não 
pode ser considerado uma forma de discriminação, 
pois representa uma postura critica dos indivíduos 
sociais diante dos conflitos.

QUESTÃO 11

Coelho (2016) afirma que a prática profissional imediata 
está circunscrita à fenomenalidade dos processos sociais, 
que apreende apenas a realidade na sua aparência, deixa- 
se prender apenas â multiplicidade das necessidades 
emergenciais cotidianas. Nessas condições, a prática 
profissional do assistente social restringe-se somente ao 
atendimento das demandas explicitadas pelos usuários, às 
rotinas e aos procedimentos estabelecidos no fluxograma 
institucional, amortece os conflitos e individualiza as 
sequelas da questão social. Trata-se de uma prática 
espontânea e reiterativa. De acordo com a autora, é 
correto afirmar que a superação da imediaticidade se dá:

(A) no plano do pensamento, por meio da apropriação de 
um instrumental teórico-metodológico capaz de 
desvelar a realidade em sua essência, de apreender 
o movimento do real em suas múltiplas 
determinações.

(B) nos planos do pensamento e do real, por meio do 
aprofundamento do conhecimento da vida cotidiana 
dos usuários dos serviços, o que possibilitará ao 
profissional eleger a intervenção mais adequada para 
o problema apresentado..

(C) no plano do real, por meio de uma prática descolada 
de intencionalidades, em que o profissional deve 
abster-se de qualquer direcionamento social e de 
qualquer objetivação de valores, priorizando assim, a 
realidade do seu usuário.

(D) no plano do real, por meio do aperfeiçoamento 
contínuo dos instrumentos e técnicas a serem 
utilizadas pelo profissional no seu trabalho cotidiano e 
da estreita interlocução com as discussões teórico- 
metodológicas do universo acadêmico.

(E) no plano do pensamento, por meio do criterioso 
diagnóstico social a ser traçado pelo profissional no 
momento do atendimento, procurando conhecer as 
informações omitidas ou “distorcidas" prestadas pelo 
usuário.

QUESTÃO 12

Prova: Amarela
Serviço Social
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Uma equipe multidisciplinar de um Núcleo de Assistência 
Social de uma determinada Organização Militar da 
Marinha do Brasil elaborou um projeto de prevenção à 
dependência química, cujo público-alvo são os militares, 
os servidores civis e os dependentes. Dentre outros 
documentos, foi consultada a Lei n° 11.343/2006, que 
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas. Qual opção NÃO não apresenta nenhum principio 
ou diretriz relacionada às atividades de prevenção, 
expressas na referida lei.

(A) O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade 
individual em relação ao uso indevido de drogas.

(B) O reconhecimento do uso indevido de drogas como 
fator de interferência na qualidade de vida do 
indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual 
pertence.

(C) A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e 
reinserção social do usuário e do dependente de 
drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais.

(D) A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e 
adequadas às especificidades socioculturais das 
diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas.

(E) O investimento em alternativas esportivas, culturais, 
artísticas, profissionais, entre outras, como forma de 
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.

QUESTÃO 14
No Brasil, a Lei 8.842 (Política Nacional do Idoso) objetiva 
assegurar os direitos sociais do idoso. Nessa Política, 
buscando o pleno exercício desses direitos e para criar 
condições para se promover a autonomia, a integração e a 
participação efetiva do idoso na sociedade, é um dos seus 
princípios:

(A) Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 
integração às demais gerações.

(B) Participação do idoso, através de suas organizações 
representativas, na formulação, implementação e 
avaliação das políticas, planos, programas e projetos 
a serem desenvolvidos.

(C) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e 
o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 
poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta lei.

(D) Implementação de sistema de informações que 
permita a divulgação da política, dos serviços 
oferecidos, dos planos, programas e projetos em 
cada nível de governo.

(E) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo sobre 
os aspectos bíopsicossociais do envelhecimento.

QUESTÃO 13

O fenômeno da dívida antecede ao modo de produção 
capitalista, mas ganha nesse sistema projeções 
diferenciadas, tornando o endividamento crescente da 
classe trabalhadora uma das maiores expressões 
contemporâneas da questão social. À luz da obra de 
Graeber (2016), é INCORRETO afirmar, em relação à 
dívida, que:

(A) envolve mais do que uma dimensão econômica, mas 
uma dimensão moral, associada à ideia de que as 
dívidas devem ser pagas.

(B) diferencia-se da obrigação moral pelo fato de poder 
ser quantificada, em termos numéricos, com precisão.

(C) é estabelecida como premissa em uma suposição de 
igualdades, na qual dois indivíduos começam como 
partes iguais de um contrato.

(D) são recentes as discussões sobre ela, intimamente 
relacionadas às mudanças vivenciadas no 
capitalismo, notadamente a partir da crise de 2008.

(E) seu papel na sociedade humana está relacionado às 
formas assumidas pelo dinheiro e pelo modo que foi 
usado ao longo dos séculos.

QUESTÃO 16
Uma servidora civil procurou a assistente social da sua 
Organização militar relatando a seguinte situação: 
encontra-se em uma nova relação conjugal há quatro 
meses. Ocorre que o ex-companheiro, ao tomar 
conhecimento desse fato, passou a persegui-la da sua 
residência até o local de trabalho, bem como a enviar 
mensagens nas redes sociais para amigos comuns, 
insultando-a e difamando-a. Com base na Lei n° 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, que formas de violência o ex- 
companheiro está realizando contra a servidora?

(A) Fisica e psicológica.
(B) Psicológica e moral.
(C) Fisica e moral.
(D) Sexual e psicológica.
(E) Patrimonial e moral.

QUESTÃO 15

Prova: Amarela
Serviço Social
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QUESTÃO 17 QUESTÃO 18

Uma servidora civil da Marinha procura a assistente social 
da sua Organização militar buscando orientação para a 
seguinte situação: sua filha de 22 anos é pessoa com 
deficiência intelectual e vem se relacionando com um 
rapaz, também pessoa com deficiência intelectual, há 
quatro meses, está grávida e decidiu se casar com esse 
rapaz. Ocorre que a servidora não aceita essa decisão por 
entender que a filha é ainda muito dependente e por 
acreditar que seu futuro genro não poderá prestar a 
assistência necessária à criança.. Nesse sentido, a 
servidora civil gostaria de saber se há alguma 
possibilidade de impedir o casamento, dada a deficiência 
de ambos os noivos e por acreditar que a filha e seu futuro 
neto estarão melhores sob seus cuidados. Com base na 
Lei n° 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), qual seria a informação correta a ser 
prestada para a servidora civil pela assistente social?

(A) O Ministério Público e o Conselho dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência devem ser notificados sobre 
a situação apresentada, a fim de que tomem as 
medidas cabíveis para impedimento do matrimônio.

(B) As pessoas com deficiência mental ou intelectual em 
idade núbia poderão contrair matrimônio, 
expressando sua vontade diretamente ou através do 
responsável ou curador.

(C) O casamento poderá ser anulado, caso seja 
oficializado, haja vista que as pessoas com 
deficiência mental ou intelectual só poderão contrair 
matrimônio com a autorização do seu responsável ou 
curador.

(D) As deficiências mental ou intelectual afetam a plena 
capacidade civil da pessoa, sobretudo para casar-se 
e constituir união estável.

(E) A servidora poderá requerer a guarda da criança, 
assegurando sua proteção integral e o exercício do 
direito à família e à convivência familiar e comunitária.

Prova: Amarela
Serviço Social

A partir da Carta Constitucional, Título VIII - Da ordem 
Social, sobre a Seguridade Social, marque a opção 
correta.

(A) Os planos de previdência social, independentemente 
de tempo de contribuição do segurado, atenderão ao 
direito da aposentadoria por idade a qualquer 
brasileiro ao completar sessenta anos.

(B) Na Constituição Federal, a ordem social tem como 
base o primado dos direitos humanos, e como 
objetivo a democracia e a inserção no trabalho, sendo 
a seguridade social, apesar de não exclusiva,' a sua 
principal base.

(C) A previdência social será prestada a quem dela 
necessitar, tendo como um de seus objetivos a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice.

(D) A seguridade social compreende os direitos à saúde, 
à previdência e à assistência social, tendo como um 
de seus objetivos a seletividade e distributívídade na 
prestação dos benefícios e serviços.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos 
e da sociedade, ancorada na família, base da 
sociedade, a qual tem especial proteção do Estado.

QUESTÃO 19
Segundo Armani (2003), os projetos sociais são 
importantes instrumentos capazes de aumentar o êxito de 
uma intervenção social. Porém, denota-se como um limite 
dos projetos sociais, de acordo com o autor citado que:

(A) a intervenção via projetos não é vantajosa para 
gerenciar iniciativas de desenvolvimento de caráter 
mais técnico, como a construção de escolas ou 
estradas, por exemplo.

(B) no atual contexto brasileiro, há risco de as 
organizações da sociedade civil caírem na armadilha 
de encarar projetos como substitutos à ação social do 
Estado.

(C) a divisão em ciclos de vida interpõe linearidade ao 
projeto e favorece a autonomia das etapas, além da 
sua desintegração na fase de avaliação.

(D) a necessária formatação em sucessão de passos 
lógicos encadeados, favorece a estruturação em 
torno da relação de causa e efeito, não enfatizando o 
controle de resultados.

(E) a tendência mais favorável aos resultados mais 
duradouros, apesar do sutil equilíbrio com os 
resultados de curto prazo, esmorece os primeiros 
êxitos observados.
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Paiva e Sales (in Bonetti, 2016), ao refletirem sobre os 
princípios presentes no Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais, instituído no ano 1993, falam sobre a 
Garantia do Pluralismo. De acordo com as idéias dos 
autores, pode-se afirmar que o pluralismo:

(A) significa que todas as posições teóricas e político- 
profissionais se equivalem.

(B) defende a neutralidade, a homogeneidade e a 
harmonia no terreno do debate de idéias.

(C) traz em si o conceito de que as pessoas, as idéias e 
as posições políticas impopulares é que devem ser 
combatidas.

(D) não admite o conceito de hegemonia, pois deve 
fomentar controvérsias, polêmicas e debates de 
idéias.

(E) supõe uma convivência respeitosa e produtiva entre 
todas as correntes que circulam no Serviço Social.

QUESTÃO 21
No texto, “Serviço Social e política social: 80 anos de uma 
relação visceral", Behring e Boschetti (in Silva 2016) 
descrevem o vínculo ontológico entre Política Social e 
Serviço Social, afirmando, sobretudo, que o Serviço Social 
no Brasil hoje tem uma grande responsabilidade pela 
política social. De acordo com os autores é correto afirmar 
que:

(A) atualmente, a intervenção no campo das políticas 
sociais deixou de constituir o principal espaço de 
atuação profissional, sobretudo em decorrência do 
desmonte do Estado Social e do retrocesso da 
consolidação dos direitos sociais.

(B) a resultado do trabalho profissional dos assistentes 
sociais estará sempre determinado, por um lado, 
peias políticas sociais, que estão longe de garantir a 
universalidade e a redução da desigualdade 
estrutural, e por outro lado, pela sua condição de 
trabalhador inserido na divisão sociotécnica do 
trabalho.

(C) é comum que o Serviço Social se confunda com 
algumas políticas .sociais, vinculando-se 
exclusivamente a alguma delas, instituindo-se e 
consubstanciando-se materialmente no processo 
teórico-politico de sua condução.

(D) apesar de sua condição sociopolltica privilegiada, nas 
últimas três décadas, o Serviço Social perdeu a 
oportunidade de se firmar como fundamental campo 
de reflexão, formulação e teorização crítica sobre a 
política social na sociabilidade capitalista.

(E) em contexto de crise, as políticas sociais são os 
principais alvos de investimento do Estado no 
combate â sua mercantilização, à sua focalização e à 
sua privatização.

QUESTÃO 2 0

Um sargento procura a assistente social da sua 
Organização Militar expondo o seguinte: encontra-se 
passando por uma grave situação financeira, advinda de 
dívidas que contraiu com o objetivo de comprar 
eletrodomésticos para sua casa visando a substituir 
aqueles perdidos numa enchente. A situação se agravou 
porque sua esposa perdeu o emprego. Relata ainda que 
não conseguiu fazer compras de alimento para casa, 
solicitando auxílio em cesta básica para aquele mês. Com 
base no estudo de Bovolenta (2017), caso o militar seja 
atendido no seu pleito, qual o papel que a cesta básica 
assumirá nessa situação?

(A) Um direito humano fundamental, cuja provisão deve 
ser prestada de modo regular e frequente.

(B) Um dever da política de assistência social, oferecida 
de maneira permanente e continuada.

(C) Um direito à alimentação, o qual deve ser viabilizado 
por meio da política de assistência social.

(D) Uma forma de atenção à alimentação, compondo o 
campo dos benefícios eventuais assistenciais.

(E) Uma forma de provisão de alimentos em casos 
esporádicos, em sintonia com o previsto no direito à 
alimentação.

QUESTÃO 2 2

Prova: Amarela
Serviço Social
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I- ]
Estou, estou na moda. 
é  doce andar na moda, ainda que a moda 
Seja negar minha identidade,
Trocá-la por mil, açambarcando 
Todas as marcas registradas,
Todos os logotipos do mercado.
Com que inocência demito-me de ser
Eu que antes era e me sabia
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,
Ser pensante sentinte e solidário 
Com outros seres diversos e conscientes 
De sua humana, invenclvei condição.
Agora sou anúncio 
Ora vulgar ora bizarro.
Em língua nacional ou em qualquer língua 
(Qualquer principalmente.)
[...J

ANDRADE, Carlos Drummond de. Eu, 
Etiqueta. In: Corpo. São Pauio: Record, 
1984 (adaptado).

O fragmento do poema de Carlos Drummond de Andrade 
acima retrata um tema analisado na obra “Vida para 
Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria”, 
de Zygmund Bauman, o qual é definido como:

(A) Sociedade para consumidores, tratando-se de uma
rede particular da atualidade, dentro do sistema 
capitalista de produção, onde os potenciais 
consumidores tornam-se as principais unidades de 
consumo, por meio do capital trabalho. .

(B) Sociedade de consumidores, onde os consumidores 
são removidos e colocados fora do universo de seus 
potenciais objetos de consumo, sendo que o mundo é 
dividido entre as coisas a serem escolhidas e os que 
as escolhem.

(C) Sociedade burguesa, a qual se trata da sociedade da 
atualidade, onde o homem antes de ser mercadoria é 
sujeito, com potencial de consumo, trabalho e 
subjetividade, conectando-se com a chamada 
sociabilidade burguesa por meio do poder de compra.

(D) Sociedade para consumidores, a qual admite seus 
membros, primeiramente, como produtores e, de 
maneira secundária e em parte, como consumidores. 
Nessa sociedade a integração dos pobres é de 
competência do consumo e não do emprego.

(E) Sociedade de consumidores, onde a reconstrução 
das relações humanas faz-se a partir do padrão e à 
semelhança das relações entre consumidores e 
objetos de consumo; cujo consumidor é engajado na 
incessante atividade de consumo.

QUESTÃO 2 3

Behring (2008), utilizando-se das contribuições de 
François Chesnais (1996 e 1997, apud Behring, 2008) e 
de outros autores, retrata mudanças no capitalismo 
contemporâneo, afirmando que esse sistema passou a se 
constituir em um regime de acumulação mundial 
predominantemente financeiro. De acordo com a autora, é 
correto afirmar sobre esse assunto, que:

(A) a crise do petróleo, datada da década de 1970, 
conduziu as mudanças no sistema capitalista de 
produção desde então, o qual passou a se configurar 
sob a base ouro-dólar.

(B) a mundialização do capital, posto avançado da esfera 
financeira, caracteriza-se pelo esmorecimento dos 
oligopólios, em virtude das rápidas mudanças 
tecnológicas.

(C) tem-se como significado aceito da mundialização do 
capital, a liberação no capitalismo das regras 
instituídas no intervalo entre a Segunda Guerra 
Mundial e o fim de Breton Woods.

(D) efetua-se o fim do significado do Estado-nação, ao se 
sucumbir a hierarquia entre os países, devido á 
importância da regulação efetuada pelo mercado 
mundial financeiro.

(E) o fim do Acordo de Breton Woods pelos países 
membros, em 1971, estimulou a derrocada da 
mundialização financeira ao possibilitar o mercado de 
câmbio e de ativos financeiros.

QUESTÃO 2 4

QUESTÃO 25
O Sistema de Saúde da Marinha conta com uma Unidade 
Integrada de Saúde Mental (UISM), voltada ao 
atendimento dos militares e seus dependentes. Baseado 
nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 
Política de Saúde, qual seriam as ações a serem 
desenvolvidas pelas assistentes sociais nesse espaço 
sociocupacional:

(A) realização de terapias individuais, de grupo e de 
família, fundamentando-se numa visão holística do 
ser humano.

(B) promoção de espaços terapêuticos juntos as famílias 
dos usuários, ampliando a atuação profissional para 
um serviço social clinico.

(C) emissão de manifestações técnicas em matéria de 
serviço social, em pareceres individuais ou conjuntos.

(D) orientações (individuais e coletivas) e/ou 
encaminhamentos, assegurando o direito do usuário 
ao acesso aos serviços.

(E) realização de visitas domiciliares com vistas a 
verificar as informações prestadas peios usuários e 
seu modo de vida.

Prova: Amarela
Serviço Social
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lamamoto (in Bonetti, 2012), no esforço de apreender a 
profissão como um produto histórico, como uma 
especialização do trabalho coletivo, que adquire 
inteligibilidade na história social de que é parte e 
expressão, afirma que o Serviço Social:

(A) é a expressão de necessidades sociais criadas nos 
movimentos das relações entre o Estado e a 
sociedade civil, das relações entre as classes, suas 
frações e as instituições por eias criadas no 
enfrentamento da “questão social”.

(B) constitui, juntamente com a Previdência Social e a 
Saúde, um dos tripés da Seguridade Social, sendo a 
expressão das necessidades sociais que se tornaram 
evidentes a partir da Constituição Federal de 1988.

(C) caracteriza-se como uma prática social inscrita na 
divisão sociotécnica do trabalho, de caráter 
generalista, motivo pelo qual é considerado como um 
conjunto sistematizado de diferentes correntes da 
Filosofia e das Ciências Sociais.

(D) é uma ciência que surgiu com influências 
confessionais, ainda hoje orientada pelo esforço do 
resgate da dignidade da pessoa humana, pela 
superação dos conflitos de classes e, 
consequentemente, da “questão social".

(E) é uma profissão liberal que, apesar de inscrita na 
divisão sociotécnica do trabalho, tem como sua 
principal característica a prática do voluntariado 
social, sendo esse o principal motivo da sua 
aceitação pela sociedade civil organizada.

QUESTÃO 2 6

Uma sargento da Marinha tem uma filha de três anos e 
não mantém contato com o pai dessa criança. Também 
não dispõe de suporte familiar para auxiliá-la nos cuidados 
da criança, haja vista ser natural de Manaus e residir no 
Rio de Janeiro por exigências do trabalho. A situação da 
militar expõe um fenômeno social de mães que trabalham 
e que educam os filhos sozinhas. À luz da obra de 
Maruani e Hirata (2003), é correto afirmar sobre essa 
questão que:

(A) O problema da conciliação entre trabalho remunerado 
e não remunerado se apresenta com uma acuidade 
muito particular no caso de mães sozinhas.

(B) A situação das mães sozinhas reflete a facilidade e a 
polivalência em que as mulheres lidam com a 
conciliação entre trabalho remunerado e não 
remunerado.

(C) As dificuldades por que passam as mães sozinhas 
estão relacionadas á faita de estrutura dessas 
famílias, haja vista ser a mulher a única pessoa a 
assumir o sustento e o cuidado.

(D) A natureza do sistema de proteção social pouco 
influencia a situação das mães sozinhas em relação 
ao trabalho remunerado e não remunerado.

(E) O crescimento das taxas de divórcio e o crescimento 
da maternidade fora do casamento, embora 
impactando nas situações das mulheres, não 
corroboraram para ampliação do fenômeno das mães 
sozinhas.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
“Para cada caso de assistência pedida foram prestados 
auxílios sob as formas mais diversas [...] em um só caso 
notamos as seguintes medidas aplicadas: 1. Encaminhado 
(o interessado) à Assistência Vicentina para obtenção de 
auxílios em ‘vales'. 2. Tendo 4 filhos menores, foram 
encaminhados ao Parque Infantil. [...] 8. orientação moral: 
família desorganizada” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2013, 
p. 203 e 204, adaptado).

O trecho acima consiste na transcrição do relato de tarefas 
realizadas pelas primeiras assistentes sociais brasileiras. 
Com base na obra referenciada, é correto afirmar que tais 
tarefas:

(A) demonstravam uma perspectiva doutrinária e 
eminentemente assistencial da atuação profissional.

(B) evidenciavam uma atuação profissional pautada na 
visão de mundo própria da posição de classe do 
usuário.

(C) estavam voltadas para a organização e educação de 
famílias operárias, especialmente as mulheres e 
crianças.

(D) eram bem desenvolvidas no campo do Serviço Social 
médico, sobretudo as funções ligadas à puericultura e 
à profilaxia de doenças transmissíveis e hereditárias.

(E) expressavam a incorporação das contradições 
advindas da relação capital-trabalho.

Prova: Amarela
Serviço Social
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À luz da obra de Netto (2015), marque a opção correta 
acerca do processo de renovação do Serviço Social no 
Brasil.

(A) Configurou, desde seu início, a emergência de um 
quadro profissional sintonizado com as realidades 
sociopolíticas e ideoculturais da sociedade.

(B) Conectou-se ao processo de saturação do espaço 
nacional pelas relações capitalistas, no andamento 
posto pela “modernização conservadora1’.

(C) Ampliou, no contexto da sua emergência, o mercado 
de trabalho para as assistentes sociais, consolidado 
no país desde a década de 1940.

(D) Guardou estreita relação com o processo de 
reorganização do Estado, operado de acordo como 
as exigências do capital nacional, acarretando 
modificações na prática e na formação profissional 
das assistentes sociais.

(E) Foi marcada em suas direções e perspectivas pelo 
pluralismo que persegue historicamente as 
representações do serviço social brasileiro.

QUESTÃO 30
Segundo Graeber (2016, p. 492), “estamos há muito 
tempo atrasados para um tipo de jubileu ao estilo bíblico: 
um jubileu que afetaria tanto a divida internacional quanto 
a dívida do consumidor". Qual o argumento que o autor 
utiliza para fazer tal afirmação?

(A) Pagar as próprias dívidas é a essência da moral, 
posto ser acordo humano.

(B) Grandes Estados imperiais, como Atenas e Roma, 
jamais abonaram dividas de seus súditos.

(C) Embora todos tenham que pagar suas dívidas, 
apenas alguns assim procedem.

(D) Seria importante abolir a divida de todas as pessoas, 
romper com nossa moral e começar tudo de novo.

(E) Ao eliminar as prisões por dívidas, os Estados Unidos 
colocaram em causa a princípio de que todos devem 
pagá-las.

QUESTÃO 2 9

O Sistema de Assistência Social da Marinha (SiASM) é 
realizado por meio de um trabalho multidisciplinar, 
executado por equipes formadas com profissionais de 
serviço social, psicologia e direito. Com base nos 
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 
Política de Assistência Social, como os/as assistentes 
sociais devem conduzir sua prática profissional no interior 
dessas equipes?

(A) Orientando o trabalho numa perspectiva de 
totalidade, situando o indivíduo nas relações sociais, 
de modo também a responsabilizá-io peias suas 
condições de vida.

(B) Fomentando a criação de espaços para discussão e 
reflexão sobre sua prática junto aos demais 
profissionais, reafirmando o projeto ético-politico do 
serviço social.

(C) Dialogando com os diferentes pontos de vistas das 
demais profissões, buscando construir competências 
e habilidades comuns ás diversas áreas de 
conhecimento.

(D) Procurando conhecer, juntamente com a equipe, 
assim que possível, a legislação social envolvida no 
trabalho realizado.

(E) Buscando identificar, com os demais profissionais, os 
papéis, as atribuições, de modo a estabelecer 
objetivamente as responsabilidades individuais.

QUESTÃO 31

Prova: Amarela
Serviço Social
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Observe as comunicações expressas abaixo:

QUESTÃO 32

Ilustração 1 Ilustração 2

1 Tipos de família. Disponível em: <hHDs://br.olnlerest.com/oin/6407778532Q9921717/>. 
(adaptado)
2 Políticas Públicas x envelhecimento. Charge: pt.linkedin.com/pulse/envelhecimento-
populacional-cuidado-e-cidadania-velhos-marques.isponivel em: < mt ay/blogs.coreiobraziii ease .com. br>. 
(adaptado) .

I. O retrato da família brasileira mudou significativamente 
nos últimos cinquenta anos. No geral, as famílias são 
menores, as pessoas alcançam idades mais avançadas, a 
proporção de mulheres sozinhas cuidando de filhos não é 
mais fato isolado, da mesma forma que aumenta o número 
de pessoas que optam por morar sozinhas e nem sempre 
são provenientes de segmentos com elevados níveis de 
renda.
II. As mudanças na configuração da população brasileira, 
destacando-se, as que se colocam no perfil das famílias e 
na longevidade das pessoas, acentua a centralidade da 
família e dos idosos nas políticas sociais, com a 
construção, ainda que tardia, de sistemas de proteção 
sólidos para as gerações futuras.

Com base nas Ilustrações e assertivas apresentadas e de 
acordo com Gelinski e Moser (2015), em Tamilismo, 
Direitos e Cidadania: contradições da Política Social”, 
marque a opção correta.

(A) A assertiva i retrata algumas mudanças na família 
contemporânea situadas na Ilustração 1 e a assertiva 
II abarca as informações vistas nas Ilustrações 1 e 2, 
apesar das assertivas não apresentarem relações 
entre ambas.

(B) A assertiva I é proposição falsa, apesar de manter 
relação com as Ilustrações 1 e 2, já a assertiva II é 
proposição verdadeira, representando uma 
justificativa para a assertiva I.

(C) A Ilustração 1 expõe algumas mudanças no perfil da 
família, expostas na assertiva I, já a Ilustração 2 
representa uma crítica ao tratamento dado ao 
processo de envelhecimento no país, sendo que a 
assertiva II não expõe a veracidade das medidas de 
proteção social.

(D) A ilustração 1 retrata algumas mudanças no perfil da 
família; a Ilustração 2 demonstra as alterações na 
questão da longevidade da população e as assertivas 
I e II retratam tais mudanças e a evolução das 
políticas sociais diante dessas, como retratado pelos 
autores na obra de referência.

(E) As Ilustrações 1 e 2 afirmam as proposições expostas 
nas assertivas I e II, permeando o retrato da família 
na atualidade e o perfil de longevidade populacional, 
bem como a evolução na construção de políticas 
sociais voltadas para essas mudanças.

Com base no Código de Ética Profissional do Assistente
Social, em relação ao sigilo' profissional, é correto afirmar
que:

(A) constitui dever do/a assistente social manter o sigilo 
profissional.

(B) em trabalho multidisciplinar, não há restrição de sigilo 
profissional.

(C) desde que autorizado e só nessa hipótese, o/a 
assistente social poderá depor como testemunha 
sobre situação sigilosa do usuário de que tenha 
conhecimento no exercício profissional.

(D) a quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem 
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou 
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 
usuário, de terceiros e da coletividade.

(E) quando convocado pela Justiça, o assistente social 
deverá comparecer perante a autoridade competente, 
quando intimado/a a prestar depoimento, devendo 
revelar o estritamente necessário.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
Portes e Portes (in Lavoratti e Costa 2016) defendem a 
ideia de que apesar de não existir um receituário do fazer 
profissional, não se pode eximir de fazer a discussão 
sobre a concretude da ação profissional que se dá pelo 
uso e manejo de Instrumentos, técnicas e procedimentos 
interventivos. Tendo como base os apontamentos das 
autoras acerca da observação, é correto afirmar que:

(A) pode se expressar em dois níveis: primeiro, enquanto 
instrumento de intervenção, no atendimento direto 
aos usuários por meio dos atendimentos sociais 
realizados; segundo, enquanto ferramenta para ação 
investigativa, que não se limita à pesquisa 
acadêmica.

(B) pode ser considerada um instrumento profissional que 
se dá de forma casual e espontânea, sem maior 
planejamento, como uma ação em que se sabe o 
ponto de partida, mas não se sabe o ponto de 
chegada.

(C) não pode ser considerada um instrumento
profissional, pois, além de estar presente na prática 
de outros profissionais, tem se constituído
historicamente como uma condição inerente à própria 
atividade humana.

(D) por si só, não propicia a articulação entre o dizível e o 
indizível, necessitando de instrumentos teórico- 
metodológicos mais sistemáticos na tentativa de se 
viabilizar um olhar atento, cuidadoso, ético, 
comprometido, acolhedor.

(E) é uma atividade eminentemente solitária, pois o 
profissional lança seu olhar sobre o usuário, à luz de 
seus referenciais, e nesse processo procura 
encontrar alternativas para  ̂ responder a um 
determinado contexto e problemática.

Prova: Amarela
Serviço Social
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Em sua contribuição para o debate sobre a atuação 
profissional dos assistentes sociais no campo da Saúde, 
Mioto e Nogueira in Mota (2009) afirmam que: 
"Viabilizando concretizar os princípios da universalidade 
de acesso e da equidade em relação aos direitos sociais, 
a ação cotidiana dos assistentes sociais tem papel 
fundamental na construção da integralidade em saúde”. 
Sendo assim, assinale a opção que apresenta os dois 
pilares básicos em que está calcada a integralidade.

(A) Universalidade e equidade.
(B) Multidisciplinaridade e universalidade.
(C) Intersetorialidade e equidade.
(D) Universalidade e interdisciplinaridade.
(E) Interdisciplinaridade e intersetorialidade.

QUESTÃO 36
O Suboficial Reformado M., 71 anos de idade, viúvo, sem 
filhos, reside sozinho no Rio de Janeiro. Por apresentar 
boa saúde, sempre compareceu desacompanhado nos 
atendimentos ambuiatoriais de rotina, efetuados nas 
unidades de saúde da Marinha do Brasil. Porém, após se 
sentir mal, ele deu entrada no Hospital Naval Marcilio Dias 
com queixa de fortes dores de cabeça, sendo observado 
também pela equipe médica, sintomas claros de confusão 
méntai. Após exames, ele foi diagnosticado com 
aneurisma cerebral, sendo que, em virtude da gravidade, 
houve prescrição de realização cirúrgica imediata, o que 
foi recusado pelo idoso. Nesse caso, pautando-se na Lei 
n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é correto afirmar que:

(A) na ausência de familiar próximo e conhecido, a 
equipe médica responsável deverá aguardar o 
Suboficial M. recuperar as suas faculdades mentais, 
para a tomada de decisão sobre o tratamento.

(B) o procedimento cirúrgico será autorizado pelo médico 
responsável, já que não há curador e nem familiar 
conhecido, comunicando o fato ao Ministério Público.

(C) a equipe médica deverá dar entrada em processo 
judicial junto ao Ministério Público, aguardando a 
decisão do Juiz plantonista, para a autorização do 
procedimento cirúrgico.

(D) a equipe médica solicitará apoio junto à Seção de 
Serviço Social do hospital, para que os/as assistentes 
sociais tentem localizar os familiares próximos, 
solicitando que se dirijam ao hospital para autorizar o 
procedimento.

(E) o médico responsável, em virtude do iminente risco 
de vida, poderá realizar o procedimento necessário à 
reabilitação do idoso, não havendo necessidade de 
informação ao Ministério Público.

QUESTÃO 35

Considerando a discussão traçada por Behring (2008), 
qual opção define corretamente a expressão contra- 
reforma, pautando-se na análise do cenário conjuntural 
brasileiro?

(A) Conjunto de mudanças estruturais regressivas sobre 
os trabalhadores e a massa da população brasileira, 
que foi também antinacional e antidemocrático, 
iniciado a partir dos anos de 1990, cujas 
repercussões estão em fluxo.

(B) Conjunto de mudanças, também intitulado de 
reforma, relacionado ao pacto de classes iniciado 
durante o processo de transição democrática, no qual 
a Constituição Federal de 1988 é o maior símbolo.

(C) Conjunto de ações de ajustamento no Brasil recente, 
o qual estabeleceu um constructo engendrado de 
mediação na relação entre as classes internas do 
Brasil, o processo político democrático e o tecido 
social, também denominado de processo de reforma 
estatal.

(D) Conjunto de reformas no tecido social e econômico, 
com tarefa efetivamente democrática, dada nos anos 
1990, com consequências duradouras sob o projeto 
nacional, revelando maior autonomia do país perante 
o capitalismo mundial.

(E) Remete às mudanças no âmbito do profuso Estado 
de Direito Social Brasileiro, a partir de reformas que 
retiram a tutela estatal sobre os cidadãos e, ao 
mesmo tempo, revigoraram a economia, amortecendo 
as refratoriedades da questão social sobre a 
população.

QUESTÃO 37

Prova: Amarela
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Segundo C FESS  (2014), “Atuação de Assistentes Sociais 
no Sociojuridico: subsídios para reflexão”, o estudo social 
no campo/área do sociojuridico representa:

(A) meio de atestar a veracidade dos fatos narrados, em 
virtude da proximidade do/da assistente social com a 
população usuária, de tal modo que se possa 
contribuir para o convencimento da autoridade 
judiciária sobre a verdade dos acontecimentos, em 
prol da judicialização da vida.

(B) ação interventiva que deverá produzir uma opinião 
técnica, em matéria de serviço social, e que sua 
materialidade se dá por meio de documento 
produzido pelo/a assisten social; porém, por não estar 
contemplada a exclusividade profissional na Lei de 
Regulamentação da Profissão, não é instrumento 
privativo dos/das assistentes sociais.

(C) avaliação de aspectos individuais, por meio da 
emissão de opiniões que definem os rumos da vida 
do sujeito estudado, com foco nas relações que se 
estabelecem no campo interpessoal e institucional, 
não sendo necessária a sua problematização a partir 
de uma leitura da totalidade.

(D) instrumento utilizado para conhecer e analisar a 
situação vivida por determinados sujeitos ou grupos 
de sujeitos sociais, sobre os quais os/as assistentes 
sociais são chamados(as) a opinar, articulando vários 
outros instrumentos que permitem a abordagem dos 
sujeitos envolvidos na situação.

(E) ação interventiva que deverá produzir uma opinião 
técnica pautada a partir de verdades jurídicas, 
expressas na forma da lei, a qual permeia a 
judicialização da vida, além do controle da popuíação 
que acessa os serviços públicos.

QUESTÃO 39
Com base nos Parâmetros para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde, qual seria a ação a ser 
executada pelos (as) profissionais de serviço social nas 
unidades de saúde da Marinha do Brasil?

(A) Realização de atividades socioeducativas nas 
campanhas preventivas.

(B) Convocação do responsável ou curador para informar 
sobre alta do paciente.

(C) Comunicação de óbito quando do impedimento de 
outro profissionai da equipe de saúde para fazê-la.

(D) Montagem do processo para viabilização de 
medicação de alto custo e fornecimento de 
equipamentos (órteses, prótese, dentre outros).

(E) identificação de vagas em outras unidades de saúde 
da Marinha nas situações de necessidades de 
transferência hospitalar.

QUESTÃO 3 8

Em relação às proteções sociais, previstas na Lei
Orgânica da Assistência social, é correto afirmar que:

(A) a proteção social especial visa a prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social.

(B) a proteção social básica será ofertada precipuamente 
no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas).

(C) as proteções sociais básica e especial têm na 
vigilância socioassistencial um dos seus 
instrumentos.

(D) a proteção social básica tem como objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários.

(E) as proteções sociais básica e especial serão 
ofertadas exclusivamente pela rede pública 
socioassistencial.

QUESTÃO 41
À luz da obra de Netto (2015), marque a opção correta
sobre as direções da renovação do Serviço Social no
Brasil.

(A) Designa-se como perspectiva modernizadora a 
direção que condensou a renovação compatível com 
o segmento do Serviço Social mais impermeável às 
mudanças.

(B) A perspectiva de reatuaiização do conservadorismo 
empreendeu um esforço para adequar o Serviço 
Social às exigências postas pelos processos 
sociopoliticos emergentes pós-64.

(C) A perspectiva de intenção de ruptura se beneficiou do 
acúmulo teórico, historicamente respaldado no 
exercício profissional fundado na ajuda psicossocial.

(D) A perspectiva de reatuaiização do conservadorismo 
foi a expressão da renovação profissional mais 
próxima e adequada à autocracia burguesa.

(E) A perspectiva de intenção de ruptura tem muito da 
sua audiência contabilizada ao descrédito político da 
perspectiva modernizadora.

QUESTÃO 40

Prova: Amarela
Serviço Social

CP-T/2019
Página: 14/17



A Encarregada da Seção de Atendimento ao Público do 
Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha solicitou 
ao sargento do setor que adequasse a placa indicativa de 
atendimento prioritário, de acordo com as modificações 
recentes, datadas de 2017, efetuadas na Lei n° 10.741 
(Estatuto do Idoso). Desse modo, a placa de atendimento 
prioritário passou a ser registrada da seguinte forma:

(A) idosos a partir de 60 anos, dentre os idosos fica
estabelecido atendimento por ordem de chegada, 
independentemente da idade; gestantes; lactantes; 
pessoas com criança de colo; pessoas com
deficiência; e obesos.

(B) idosos a partir de 65 anos, dentre os idosos, é 
assegurada prioridade especial aos maiores de 80 
anos; gestantes; lactantes; pessoas com criança de 
colo; pessoas com deficiência; e obesos.

(C) idosos a partir de 62 anos no caso das mulheres e 65
anos no caso dos homens; gestantes; lactantes; 
pessoas com criança de colo; pessoas com
deficiência; e obesos.

(D) idosos a partir de 65 anos, dentre os idosos, é 
assegurada prioridade especial aos maiores de 90 
anos; gestantes; lactantes; pessoas com criança de 
colo; pessoas com deficiência; e obesos.

(E) idosos a partir de 60 anos, dentre os idosos, é 
assegurada prioridade especial aos maiores de 80 
anos; gestantes; lactantes; pessoas com criança de 
colo; pessoas com deficiência; e obesos.

QUESTÃO 43 
TEXTO 1

Em 2060, o percentual da população com 65 anos 
ou mais de idade chegará a 25,5% (58.2 milhões de 
idosos). enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2% 
(19,2 milhões). Já os jovens (0 a 14 anos) deverão 
representar 14,7% da população (33,6 milhões) em 2060, 
frente a 21,9% (44,5 milhões) em 2018.

Disponível em:
<<https://aaenciadenoticias.ibae.qov.br/ 
aaencia-sala-de-imprensa/2013- 
aaencia-de-noticias/releases/21837- 
proiecao-da-populacao-2018-numero- 
de-habitantes-do-pais-deve-parar-de- 
crescer-em-2047» (adaptado).

TEXTO 2
Cuidado com os idosos

De acordo com Ana Amélia Camarano, 
pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a população que mais cresce no pais hoje 
é a de pessoas com 80 anos ou mais.

E as pessoas que devem chegar a essa idade são 
as nascidas durante o chamado baby boom, ocorrido no 
país entre 1950 e 1960, quando as taxas de fecundidade 
foram mais altas, estimou a pesquisadora.

"Esses idosos se beneficiaram da redução das 
mortalidades infantil, jovem e adulta nas últimas décadas 
no país e, agora, da diminuição da mortalidade nas idades

QUESTÃO 42 mais avançadas em razão dos avanços na Medicina”, 
avaliou.

Essa guinada no número de “idosos muito idosos" 
no país, contudo, demandará não só mais cuidados, mas 
também mais tempo para cuidar deles, indicou.

O número de idosos que deverão receber mais 
cuidados no Brasil poderá aumentar entre 30% e 50% até 
2020, estimou Camarano.

Disponível em:
<http://aaencia.fapesp.br/brasil-tera- 
sexta-maior-populacao-de-idosos-no- 
mundo-ate-2025/23513/> (adaptado)

Referenciando-se nos textos acima e nas Leis n° 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Lei n° 8.842/1994 
(Política Nacional do Idoso) e no Decreto n° 1.948/1996 
(Regulamenta a Política Nacional do Idoso), avalie as 
assertivas a seguir:

I- No texto 2 afirma-se que a faixa etária que mais 
cresce no Brasil é a de pessoas com 80 anos de 
idade ou mais. Tal fenômeno de crescimento tem sido 
considerado no Estatuto do idoso nos aspectos 
relativos à prioridade especial, bem como no 
atendimento judiciário e em saúde.

II- O Decreto n° 1.948/1996 regulamenta as 
competências dos órgãos e entidades na implantação 
da Política Nacional do Idoso, a qual objetiva 
assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade.

III- Com o expressivo crescimento da expectativa de vida 
no Brasil nos últimos anos, providência dos órgãos 
públicos foi tomada a partir do Decreto n° 1.948/1996, 
regulamentando a modalidade asilar para 
atendimento ao público idoso, em regime prioritário, 
estendendo-a a toda a população acima de 60 anos 
de idade.

IV- As Leis e Decreto citados preparam os órgãos 
públicos para o advento do envelhecimento 
populacional da população brasileira, a qual vem 
ocorrendo gradativamente e completa o seu ciclo em 
2020. Tais medidas visam, particularmente, à 
adequação do sistema de saúde diante do amplo 
crescimento do atendimento ás pessoas com idade 
acima de 80 anos.

V- O processo de envelhecimento e longevidade 
alcançará cada vez mais os brasileiros, segundo os 
textos 1 e 2. Desse modo, tal assunto diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos, conforme 
preconiza a Política Nacional do idoso.

São verdadeiras as afirmativas:

(A) I, III e V
(B) I. IV, V
(C) II, III e IV
(D) I, II e V
(E) II, III e V

Prova: Amarela
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Em seu texto “Questão Social” e Serviço Social no Brasil,
Almeida (in Silva 2016) propõe uma compreensão da
questão social do ponto de vista histórico. De acordo com
essa compreensão, é correto afirmar que:

(A) contraditoriamente, a questão social não determina o 
processo de constituição e desenvolvimento do 
Serviço Social como profissão.

(B) a emergência da questão social no Brasil encontra-se 
enraizada no particular processo de transição da 
produção pautada na generalização do trabalho livre 
não regulamentado, para uma ancorada na efetiva 
generalização do trabalho livre regulamentado.

(C) o processo de constituição do corpo profissional de 
assistentes sociais se enfraquece a partir da 
intervenção sistemática do Estado autocrático 
burguês no campo das políticas sociais setoriais, 
reprimindo-os ideologicamente para o enfrentamento 
da pobreza pela via moral e pela despolitização das 
expressões da questão social.

(D) o desenvolvimento capitalista produz, 
compulsoriamente, a questão social, mas nem 
sempre os diferentes estágios capitalistas produzem 
diferentes manifestações da questão social.

(E) as expressões atuais da questão social encerram 
indagações sobre a classe trabalhadora, suas 
metamorfoses, sua cultura, sobre a heterogeneidade, 
sobre a função do partido politico na construção de 
uma verdade coletiva, mas, sobretudo, sobre os 
sujeitos portadores da vontade de superação dessa 
ordem societária.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
“Tenho 37 anos. Pareço ter 52. Algumas pessoas dizem 
que a vida nas ruas é livre e fácil...Ela não é livre nem fácil 
(...). O pagamento é a sua saúde e a sua estabilidade 
mental" (HARVEY, 1993, p. 300, adaptado).

O trecho acima aponta um dos efeitos da política 
neoliberal executada pelo governo do presidente Ronald 
Regan nos Estados Unidos, a partir dos anos de 1980. 
Tomando como parâmetro a obra referenciada, pode-se 
afirmar que foram consequências dessa política:

(A) a vitória dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e, 
ato contínuo, o apoio do país a lutas anticomunistas 
em qualquer lugar do mundo.

(B) a institucionalização de doentes mentais em hospitais 
filantrópicos, destituídos de cobertura médica.

(C) o aumento da desigualdade social, expressado na 
redução da parcela de renda dos mais pobres da 
população e na queda do número de famílias pobres 
com fiihos.

(D) o grande número de pessoas desempregadas 
recebendo ajuda do governo federal, nivel mais alto 
desde a implantação do Neal Deal.

(E) aumento do número de pessoas sem moradia, 
marcando um estado geral de deslocamento social, 
caracterizado por confrontos, muitos deles com 
matizes racistas e étnicas.

“O debate contemporâneo em torno da matricialidade 
sociofamiliar na política social reaviva a discussão sobre a 
família, que por muito tempo ficou relegado a segundo 
plano no campo do Serviço Social brasileiro” (MIOTO, R. 
apud DUARTE e ALENCAR, 2011, p. 3, adaptado). Desse 
modo, conforme a autora citada, no âmbito do Serviço 
Social demanda-se avançar na discussão sobre família, 
sobretudo, por sua importância especial no campo da 
política de assistência social porque:

(A) há nessa política uma perspectiva unitária e favorável 
à inclusão da centralidade da família no texto legal, 
diretrizes, encaminhamentos de gestão e no cotidiano 
do trabalho dos profissionais nos programas e 
serviços da política, o que, necessariamente, torna a 
família locus privilegiado de alcance dos direitos 
sociais.

(B) no trato profissional cotidiano no âmbito dessa política 
há de se retroceder ao tratamento das demandas a 
partir dos problemas ou casos de família levados aos 
atendimentos, vinculando a satisfação das 
necessidades sociais à competência ou não individual 
de cada família.

(C) é necessário entender o que é trazido pelos usuários 
dos serviços profissionais a partir de sua demanda, 
verificando, primeiramente, a sua estrutura primária 
de proteção própria rede familiar, e, posteriormente, a 
secundária de proteção, para se criar um ‘exército’ 
para acompanhamento e monitoramento das famílias.

(D) é preciso entender o lugar cedido à família na 
configuração da proteção social em determinado 
contexto histórico, para se perfazer uma atuação 
profissional que recorra â categoria da totalidade, 
como possibilidade de compreensão do objeto de 
trabalho e a categoria de integralidade como princípio 
de atenção.

(E) ao se focar na centralidade da família no campo da 
política social gera-se, necessariamente, o reforço da 
lógica de controle do Estado sobre as famílias, por 
meio da reiteração de práticas de caráter 
disciplinador, substanciando a desigualdade, a 
focalização das ações, recolocando a ação 
profissional em torno dos riscos sociais.

QUESTÃO 46
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Serviço Social

CP-T/2019
Página: 16/17



Os/As assistentes sociais na Marinha planejam, gerenciam 
e executam programas, projetos, benefícios, serviços e 
ações socioassistenciais oferecidos pela instituição ao seu 
pessoal. Com base nos Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Assistência Social, qual 
competência geral é requisitada dos/das profissionais, a 
fim de que compreendam o contexto sócio-histórico em 
que se situa sua intervenção?

(A) Elaboração de projetos coletivos e individuais de 
fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários 
(as).

(B) Participação em programas de socorro à população 
em situação de calamidade pública em cooperação 
com a defesa civil.

(C) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo em assuntos de interesse dos usuários.

(D) Instituição de espaços coletivos de discussão e 
socialização de informações sobre os direitos 
sócioassistenciais e sobre o dever do estado.

(E) Apreensão critica dos processos sociais de produção 
e reprodução das relações sociais.

QUESTÃO 48
Na atualidade, o Brasil acompanha a ampliação do acesso 
à educação escolarizada. Nesse contexto, de acordo com 
C FESS (2014), também ganha visibilidade a requisição de 
assistentes sociais para atuação na Política Educacional, 
o que implica a esses/essas profissionais:

(A) A redução da dimensão de sua atuação profissional 
aos procedimentos técnicos e operacionais 
manuseados no cotidiano institucional, de modo a 
oportunízar e a ampliar o acesso à educação 
escolarizada.

(B) O desafio de uma atuação voltada à perspectiva de 
totalidade, apreendendo na dinâmica educacional as 
contradições dos processos societários de luta e as 
particularidades da Política de Educação.

(C) Voltar-se aos programas e projetos de garantia da 
educação escolarizada, nos moldes contemporâneos 
de inserção nas escolas e universidades, o qual 
contempla a parceria público-privado.

(D) Observar a relação de escolarização dos alunos junto 
às normativas de disciplinamento e patriotismo, 
voltando as ações a uma atuação imediatista, para 
que se promova a educação profissionalizante no 
Brasil.

(E) Afirmar a ação com base em estudos 
socioeconômicos, matriz da atuação profissional, 
vinculando-os á Política de Educação, de modo a 
promover, prioritariamente, a permanência do aluno 
no ensino escolarizado, público ou privado.

QUESTÃO 47

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) encontra-se 
presente nos debates ocorridos nos últimos tempos em 
torno das propostas de reforma da previdência. Acerca do 
BPC, marque a opção correta.

(A) é  um direito previdenciário, destinado ao idoso com 
mais de 65 anos e à pessoa com deficiência que 
comprovem não possuir meios de prover sua própria 
manutenção.

(B) Cessa quando o idoso e/ou a pessoa com deficiência
forem acolhidos em instituições de longa
permanência.

(C) Será suspenso na medida em que a pessoa com 
deficiência tiver suas capacidades cognitivas, motoras 
ou educacionais desenvolvidas.

(D) Será suspenso quando a pessoa com deficiência 
exercer atividade remunerada, exceto na condição de 
aprendiz por um periodo de 2 (dois) anos.

(E) Será revisto a cada ano e, constatadas 
irregularidades na sua concessão, será cancelado.

QUESTÃO 50
Guerra {in Mota e Amaral 2016), ao discutir as mudanças 
no mundo do trabalho resultantes da atuai crise do 
capitalismo, que se aprofundou em 2008 e se manifesta 
nas diversas áreas da vida social, aponta algumas 
determinações históricas que compõem a cultura 
profissional do assistente social. Com base na obra da 
autora, é INCORRETO afirmar que:

(A) o assistente social é visto na divisão do trabalho 
como profissional que “faz” e esse fazer deve portar 
uma resolutividade que permita a manutenção da 
ordem social, da reprodução do status quo.

(B) no contexto de responder à funcionalidade posta pela 
ordem burguesa, que institui um espaço na divisão 
sociotécnica a ser ocupado por um peculiar 
trabalhador assalariado, a profissão desenvolve um 
conjunto de ações direcionadas á administração dos 
conflitos sociais.

(C) trata-se de uma profissão que nutre um profundo 
intelectualismo: apreço pela formação teórico- 
metodológica rigorosa, como resultado da sua 
aproximação com a teoria marxista, em contraposição 
à ruptura com a formação doutrinária de influência 
católica que marca a gênese da profissão.

(D) a profissão se nutre de valores mais conservadores 
emanados da doutrina social da Igreja Católica, na 
sua vertente Tradição, Família e Propriedade, com 
grande simpatia da profissão pelos valores do 
neotomismo e incorporação do positivismo como 
modo de pensar e justificar o capitalismo.

(E) a profissão, por vezes, é identificada com vocação, 
prática de ajuda e/ou militância, pautadas em valores 
anticapitalistas românticos e humanistas-cristãos, 
apoiados no eticismo, no “compromisso” e na boa 
vontade do profissional.

QUESTÃO 49

Prova: Amarela
Serviço Social

CP-T/2019
Página: 17/17



RASCUNHO PARA REDAÇÃO
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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 corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o digito 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 sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas, escritas em lingua portuguesa. Deverá ter, no 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 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 salda 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 não marcar 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 2 (duas) horas.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e 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;
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 seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada retângulo. Escreva o digito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o circulo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; 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 exempio abaixo:
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* Néo use canetas que borram o papel.
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, 
utilizando o modeio impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro 
tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
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
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