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PROVA OBJETIVA 

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item: o 
campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para 
as devidas marcações, use a folha de respostas da prova objetiva, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

Acerca das políticas sociais, julgue os itens que se seguem. 

1 No contexto do capitalismo industrial, a política social, na 

medida em que atendia às necessidades do trabalhador e às 

exigências do capital, também possibilitava ao proprietário 

da força de trabalho tornar-se um trabalhador assalariado. 

2 A política social é, primordialmente, uma forma de 

regulação resultante da conciliação de interesses de 

diferentes classes, o que permite ao Estado intervir na vida 

social pública em favor da classe dominada. 

3 A institucionalização do welfare state foi decisiva para que a 

política social se tornasse um meio possível e legitimado de 

concretização dos direitos sociais de cidadania, ainda que 

preservasse a integridade do modo de produção capitalista. 

4 No Brasil, as políticas sociais de caráter neoliberal são 

caracterizadas pelo trinômio focalização, privatização e 

descentralização, características essas que tornam mais 

limitadas as possibilidades redistributivas. 

Julgue os itens seguintes, quanto à dimensão investigativa 

presente no processo de intervenção profissional do assistente 

social. 

5 De acordo com os paradigmas da pesquisa interdisciplinar, 

recomenda-se definir, precisamente, o tipo de pesquisa, de 

modo compatível com os objetivos, pois na medida em que 

ocorre o diálogo entre duas ou mais perspectivas diferentes 

de abordagem do objeto, aumenta-se o risco de dispersão 

teórica e metodológica. 

6 O uso exclusivo de técnicas quantitativas de pesquisa está 

relacionado aos postulados teóricos de matriz positivista, que 

buscam a objetividade mediante a utilização de lógica 

formal, com neutralidade no processo de investigação. 

7 O estudo de caso é a técnica de pesquisa adequada, quando 

se constata acúmulo de conhecimento sobre determinado 

tema e se pretenda construir modelos de intervenção social. 

8 Os grupos focais são de cunho essencialmente qualitativo e 

trabalham com a reflexão por meio da fala dos participantes 

sobre determinado tema. Nessa situação, recomenda-se que 

os participantes tenham possibilidades de fala equânimes. 

9 Diferentes projetos de pesquisa podem utilizar os mesmos 

indicadores, desde que se exclua dos procedimentos a análise 

diagnóstica que antecede sua construção. 

Julgue os itens a seguir, que versam acerca do planejamento na 

ação profissional do assistente social. 

10 Recomenda-se que, na elaboração de um plano, programa ou 

projeto, o profissional adote uma postura centrada e formal 

em relação aos participantes, no intuito de garantir a 

efetivação do planejamento. 

11 A avaliação de processo afere a eficácia de um programa, 

além de permitir a correção do curso de ações durante a 

implementação, visando sua reorientação. 

12 Na formulação de um plano no campo da saúde, deve-se, 

necessariamente, caracterizar a realidade sanitária, 

desvinculada dos modelos de atenção, no intuito de permitir 

a identificação de novos eixos de ação. 

No que se refere aos fundamentos e ações dos assistentes sociais 

com famílias, julgue os itens seguintes. 

13 As ações fundamentadas na perspectiva do conflito e 

transformação apoiam-se na compreensão de que o tipo de 

atendimento proposto deve ser direcionado aos objetivos da 

instituição e não às demandas das famílias, por estas serem, 

geralmente, multiproblemáticas. 

14 As ações em situações familiares sintomáticas caracterizam-

se por baixa complexidade e demandam uma escolha de 

intervenção breve, inclusive com definição de tempo de 

duração por parte do profissional. 

15 As metodologias de trabalho social devem ser construídas a 

partir de princípios e diretrizes políticas, como a 

matricialidade familiar, que reforça o conceito de família 

como unidade econômica. 

16 No que se refere às redes, a família desempenha, entre outras 

funções, a de cuidado, visto que assume as necessidades de 

seus componentes. Diante dos seus membros que estejam em 

situações particulares de vulnerabilidade, a família mobiliza 

a solidariedade das redes primárias e aciona o acesso às 

redes secundárias. 
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A partir das reflexões éticas presentes no cotidiano profissional 

do assistente social, julgue os próximos itens. 

17 Por constituir-se em momento subjetivo da vivência e da 

experiência dos valores criados por determinada 

comunidade, a ética não se distingue da moral, visto que esta 

representa, de forma objetiva, o comportamento dos 

indivíduos. 

18 A dimensão ética da profissão vincula-se à esfera normativa, 

expressa no Código de Ética Profissional, que é exigido, por 

determinação estatutária, de todas as profissões liberais. 

19 É correto afirmar que a responsabilidade do profissional, no 

que diz respeito à sua ação, é apenas um valor, ou seja, não 

deve ser classificada como uma categoria ética. 

Julgue os itens a seguir, relativos à legislação profissional 

específica do assistente social. 

20 Nas equipes multiprofissionais, ao emitir opinião técnica 

conjunta com outra categoria profissional, o assistente social 

deve destacar sua área de conhecimento, delimitando seu 

âmbito de atuação, os instrumentos utilizados e a análise 

social. 

21 Constitui um dever do assistente social denunciar falhas nos 

regulamentos, normas e programas da instituição em que 

trabalha, quando estes estiverem ferindo os princípios e 

diretrizes do Código de Ética. 

22 De acordo com o Código de Ética, é vedado ao assistente 

social exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear 

o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre 

seus interesses. 

23 O material técnico sigiloso produzido pelo assistente social 

deve ser de conhecimento restrito e, portanto, requer 

medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e 

divulgação. Tanto a lacração quanto a incineração do 

referido material deve ocorrer com base em normas e 

procedimentos estabelecidos pela Resolução CFESS 

n.º 556/2009. 

Acerca do benefício de prestação continuada (BPC), julgue os 

itens subsequentes. 

24 Apesar de os idosos e os deficientes figurarem, 

anteriormente, como matéria de políticas públicas do Estado 

brasileiro, somente com a Constituição Federal de 1988 e 

com a Lei Orgânica da Assistência Social as políticas 

públicas para estas pessoas ganharam organicidade. 

25 A judicialização das políticas como possibilidade de 

ampliação do provimento das políticas públicas é um recurso 

utilizado para garantir o BPC, principalmente às pessoas 

com deficiência, pois, em geral, os juízes apresentam uma 

análise que ultrapassa a concepção do modelo médico que 

restringe deficiência às debilidades físicas. 

Julgue os itens seguintes, com relação aos sistemas de proteção 
social. 

26 Proteção social consiste na ação coletiva de proteger 
indivíduos contra riscos inerentes à vida humana e/ou assistir 
necessidades geradas em diferentes modelos históricos.  

27 Os sistemas de proteção social originam-se da necessidade 
de neutralizar ou reduzir o impacto de determinados riscos 
sobre o indivíduo e a sociedade.  

28 A formação de sistemas de proteção social resulta 
prioritariamente da ação privada, principalmente por meio de 
arranjos cooperativos voltados para a responsabilidade social 
empresarial.  

29 Há uma homogeneização das sociedades para com as 
necessidades de criação de políticas de proteção social, ou 
seja, há uma similaridade entre as modalidades no que toca à 
concepção de políticas sociais e suas instituições.  

30 O modelo de proteção social cuja base central é o seguro 
social estabelece uma relação de direito universal da 
cobertura e do atendimento.  

O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira 
defendia 

31 um projeto contra-hegemônico de um novo patamar 
civilizatório, capaz de viabilizar a saúde como um bem 
público.  

32 a proteção da saúde prioritariamente por meio de ações 
individuais, com ênfase na atenção médica e especializada.  

33 as orientações liberais que propugnaram a redução da 
presença do Estado nas políticas sociais.  

Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS) conforma o 
modelo público de ações e serviços de saúde no Brasil, julgue os 
itens subsequentes. 

34 O SUS é composto apenas por serviços públicos, sendo 
vedada a participação dos serviços privados sob quaisquer 
circunstâncias.  

35 O SUS abrange, no conjunto de seus serviços e ações, a 
regulação da formação dos profissionais de saúde.  

36 A concepção de integralidade no âmbito do SUS 
compreende que as ações voltadas para a promoção da saúde 
e a prevenção de agravos e doenças sejam dissociadas da 
assistência ambulatorial e hospitalar.  

37 O SUS, ao ser concebido como uma política de Estado, 
assume que o setor é o único responsável pela situação de 
saúde.  

A concepção do projeto terapêutico vem sendo construída no 
Brasil, ao longo dos últimos vinte anos, conjuntamente com a 
história do SUS. Em relação a esse assunto, julgue os itens que se 
seguem.  

38 O Projeto Terapêutico Singular é entendido como um 
movimento de coprodução e de cogestão do processo 
terapêutico de indivíduos ou coletivos em situação de 
vulnerabilidade.  

39 No projeto terapêutico, a singularidade é compreendida 
como fator secundário nas ações de saúde oferecidas com o 
objetivo de produzir saúde.  

40 As experiências do Projeto Terapêutico Singular têm sido 
utilizadas como estratégia da equipe médica e, por centrar-se 
na discussão da doença, a participação dos outros 
profissionais de saúde se torna inviável.  

41 Formular e operar um Projeto Terapêutico Singular demanda 
a realização de três movimentos: a coprodução da 
problematização, a coprodução de projeto e a 
cogestão/avaliação do processo.  
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Em relação à temática em torno da ampliação do objeto de saber e de intervenção clínica com a proposta da clínica ampliada, julgue 
os próximos itens.  

42 A clínica ampliada reforça a enfermidade como objeto de conhecimento e intervenção da prática clínica.  

43 Considera-se equipe ou profissional de referência aquele ao qual se vinculam um certo número de cidadãos ou famílias pelos 
quais a equipe se responsabiliza, acompanhado-os ao longo do tempo, tanto nos aspectos relacionados ao controle de suas 
doenças, quanto em relação à promoção de sua saúde. 

44 A finalidade do apoio matricial é assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a 
problemas de saúde, seja nas questões assistenciais, seja como suporte técnico-pedagógico às equipes de referência.  

45 O acolhimento na perspectiva da clínica ampliada constitui-se em mecanismo de triagem, numa lógica de pronto atendimento que 
venha possibilitar relações do tipo queixa-conduta.  

A respeito da inserção do assistente social no campo da saúde, julgue os itens subsequentes.  

46 O modelo de atenção à saúde, construído a partir da década de 1980, trouxe, além da possibilidade de ampliação do espaço sócio-
ocupacional dos assistentes sociais no campo da saúde, também a viabilidade de ressignificação das competências e ações 
profissionais. 

47 Considera-se que o como fazer é componente fundamental para a garantia de uma relação coerente e dialética entre pensamento e 
ação e, por conseguinte, para consolidar e legitimar o atual projeto profissional.  

Acerca da temática que envolve os instrumentos e técnicas que compõem a intervenção profissional do assistente social, julgue os 
itens que se seguem. 

48 Os instrumentos e técnicas são considerados como elementos da dimensão técnico-operativa que, por sua vez, não deve ser 
tratada deslocada das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e investigativas.  

49 Os instrumentos e técnicas advêm das demandas resultantes da realidade postas ao serviço social e estão entrelaçados à 
intencionalidade do profissional e da direção social imprimidas pelos sujeitos profissionais.  

50 É recorrente na literatura da área a recomendação do uso dos instrumentos e técnicas reduzidos à sua operacionalidade, ou seja, 
ao fazer em si mesmo.  
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PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS  

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso queira, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, 
transcreva os textos para as respectivas folhas do CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE 

RESPOSTAS CURTAS, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será 
também desconsiderado o texto que não for escrito no devido local da folha de texto definitivo correspondente. 

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliada a prova que 
tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

• Na avaliação de cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais, até 4,50 pontos serão 
atribuídos ao domínio do tema e até 0,50 ponto será atribuído à capacidade de expressão na modalidade escrita e ao uso das 
normas do registro formal culto da língua portuguesa.  

 

Questão 1 
 

 

 

  A Constituição Federal de 1988 representa uma profunda transformação no padrão brasileiro de 

proteção social, consolidando, na lei maior, as pressões que já se faziam sentir há mais de uma década. 

Inaugura-se um novo período, no qual o modelo de seguridade social passa a estruturar a organização e o 

formato da proteção social brasileira.  

Sonia Fleury. Reforma do Estado, seguridade social e saúde no Brasil. In: Gustavo Corrêa Matta e Júlio César Lima. Estado, sociedade e 
 formação profissional em saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008 (com adaptações).  

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto abordando um dos avanços na 
Constituição Federal de 1988 em relação às formulações legais anteriores, no âmbito da seguridade social. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Questão 2 
 

 

 

  Continuam em disputa, desde os anos de 1990 no Brasil, dois projetos políticos na área da saúde: o 

projeto privatista e o projeto da reforma sanitária. Tais projetos apresentam diferentes requisições para 

o Serviço Social. 

Conselho Federal de Serviços (CFESS). Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Brasília, 2009 (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto acerca da interface entre o projeto 
ético político do serviço social e o projeto de reforma sanitária, abordando a relação entre o projeto ético e o de reforma sanitária. 
[valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 3 
 

 

 

  O atendimento direto aos usuários se dá nos diversos espaços de atuação profissional na saúde, desde 

a atenção básica até os serviços que se organizam a partir de ações de média e alta complexidade, e 

ganham materialidade na estrutura da rede de serviços brasileira a partir das unidades da Estratégia de 

Saúde da Família, dos postos e centros de saúde, policlínicas, institutos, maternidades, Centros de Apoio 

Psicossocial (CAPs), hospitais gerais, de emergência e especializados, incluindo os universitários, 

independentemente da instância à qual é vinculada, seja federal ou estadual, seja municipal. 

 

CFESS. Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Brasília, 2009, p. 39. 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto acerca das ações de atendimento 
direto aos usuários. Ao elaborar seu texto, considere aspectos relacionados às ações de atendimento direito aos usuários no campo da 
saúde, relacionando-as com as ações socioassistenciais. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 4 
 

 

 

  As ações profissionais concorrem para a reprodução das relações sociais, que se faz por meio da 

reprodução de valores, de modos de vida e de práticas culturais e políticas. Nesse sentido, as ações 

profissionais são dotadas de caráter educativo e se desenvolvem mediatizadas pelas políticas sociais que 

garantem o acesso aos serviços, programas e benefícios sociais. 

 
Regina Célia Mioto. Orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias. In: Serviço 
Social: direitos e competências profissionais. Brasília: CEFSS/ABEPSS, 2009, p. 498 (com adaptações). 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do caráter 
socioeducativo nas ações profissionais do assistente social. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, as ações socioeducativas 
sobre o seguinte pilar: socialização das informações. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 5 
 

 

 

  Com a Constituição Federal de 1988, institui-se a formação de ampla institucionalização participativa, 

que inclui conselhos, conferências, orçamentos participativos e planos diretores municipais, entre outras 

formas de participação. 

 

Considerando essa assertiva, redija um texto acerca dos mecanismos institucionalizados de participação popular e controle social na 
política de saúde. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: 

 

• base legal da participação e do controle social na política de saúde; [valor: 2,00 pontos] 

• modo como se configura essa participação. [valor: 2,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 6 
 

 

 

  A pulverização e a fragmentação das questões sociais é uma das armadilhas que envolvem a análise da 

questão social, pois atribui unilateralmente aos indivíduos singulares a responsabilidade por suas 

dificuldades e pela sua pobreza, isentando a sociedade de classes de sua responsabilidade na produção das 

desigualdades sociais. 

M. V. Iamamoto. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social na atualidade. 
In: Atribuições privativas do/a assistente social em questão. 1ª edição ampliada. CFESS, 2012, p. 49. 

 

  Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter motivador, redija um texto acerca da dimensão coletiva da questão 

social. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, o aspecto relacionado à implicação da questão social na dimensão coletiva. 

[valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 7 
 

 

 

  No debate sobre as funções privativas do assistente social, o trabalho em equipes interprofissionais 

merece um especial destaque. Hoje é comum encontrar o assistente social compartilhando atividades com 

outros profissionais ― pedagogo, sociólogo, psicólogo,  médico,  arquiteto,  advogado,  economista — na 

coordenação de ações comunitárias, nos programas de saúde mental, nas empresas, em ONGs  e outros. 

 

M. V. Iamamoto. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social na atualidade. 
In: Atribuições privativas do/a assistente social em questão. 1ª edição ampliada. CFESS, 2012, p. 64. 

 

Com base no assunto abordado no fragmento de texto acima, redija um texto sobre o trabalho interprofissional e as competências e 
atribuições profissionais. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, o aspecto relacionado ao cultivo da identidade profissional 
como condição de potencializar o trabalho conjunto. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 8 
 

 

 

  O consumo de drogas tem aumentado no Brasil nos últimos anos. Esta realidade, também vivida por 

outros países, coloca aos vários segmentos da sociedade desafios relacionados à garantia dos direitos 

humanos básicos das pessoas que usam substâncias psicoativas, especialmente no que diz respeito ao 

direito à saúde. O consumo de drogas acontece nas diversas camadas sociais, por diferentes motivos, 

buscando finalidades diferentes. Apresenta-se, portanto, como uma realidade complexa que não deve ser 

tratada de forma única e padronizada. 

Reunião de Grupo Internacional de Especialistas sobre políticas de saúde pública 
para o consumo de drogas. Internet: < www.portal.saude.gov.br> (com adaptações). 

 

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto acima, redija um texto sobre a prevenção como um dos elementos do direito 
à saúde. Ao elaborar seu texto, aborde a concepção sobre prevenção no contexto do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras 
drogas. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 9 
 

 

 

  Por ser uma profissão que atua em constante interação com as políticas e os direitos sociais, o serviço 

social não pode ficar alheio à tematização do fenômeno do envelhecimento. 

 
P. A. P.  Pereira. Formação em Serviço Social, política social e envelhecimento populacional. In: Ser Social, v. 21. Brasília: UnB, 2007, p. 244. 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter motivador, redija um texto sobre o envelhecimento populacional e os 
aspectos relacionados à caracterização do fenômeno do envelhecimento, suas particularidades e necessidades. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 10 
 

 

 

Considerando o princípio do “reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas a ele inerentes: autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais”, que consta no Código de Ética do/a Assistente Social, 1993, redija um texto 
dissertativo a respeito da noção de liberdade a que faz referência esse Código. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 


