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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando que, nos últimos trinta anos, o caráter investigativo

da ação profissional do assistente social tem ganhado relevância,

julgue os itens a seguir.

51 No âmbito do serviço social, há um distanciamento entre as

dimensões investigativa e interventiva, reflexo do

distanciamento entre a teoria e prática, vivenciada tanto no

processo de formação profissional quanto na ação do assistente

social.

52 O projeto de trabalho do assistente social, que constitui

elemento importante para organizar a ação investigativa do

profissional, conta com os seguintes elementos constitutivos:

objeto, objetivos, metas, indicadores e avaliação.

53 O processo de investigação social compõe o conjunto de

práticas profissionais do assistente social e é essencial para o

processo de aperfeiçoamento e valorização da ação desse

profissional na construção de novas formas de relações sociais.

54 As entrevistas com usuários, técnica amplamente adotada na

ação do assistente social, constituem um momento no qual se

exercita a dimensão investigativa da profissão para se extrair

informações da realidade.

Determinados autores pontuam que a análise e a avaliação de

políticas sociais buscam apreender as configurações dessas

políticas, tais como dimensões, significados, abrangências, funções

e efeitos, ou seja, todos os elementos que conferem forma e

significado às políticas sociais. Com relação à análise e avaliação

de políticas sociais, julgue os itens subsequentes.

55 A finalidade principal da avaliação de políticas sociais é

estabelecer uma valoração ou julgamento sobre o significado

e os efeitos dessas políticas, tendo por parâmetro a relação de

causalidade entre objetivos, desempenho e resultados

alcançados.

56 A avaliação e a análise de políticas sociais são processos

independentes e que não se complementam, pois tratam as

políticas sociais a partir de abordagens conflitantes e

contraditórias. 

57 Nos processos de avaliação de políticas sociais, é importante,

tanto quanto ter conhecimento e domínio sobre tipos e métodos

avaliativos, reconhecer o papel fundamental dessas políticas na

garantia de direitos para a população. 

58 Uma das distinções entre avaliação e análise de políticas

sociais é o fato de a avaliação se preocupar com os efeitos e

implicações das políticas sociais na realidade, enquanto a

análise de políticas sociais tem por objetivo compreender sua

conformação e estrutura — seus traços constitutivos —, bem

como seu caráter como ação pública.

A ação profissional do assistente social se materializa por meio da

adoção de instrumentos, técnicas e estratégias de intervenção, pois,

conforme apontam alguns autores, o método abre o caminho para

o conhecimento da realidade, mas sua transformação depende da

proposta de ação que é operacionalizada por instrumentos e

técnicas. Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

59 A escolha dos instrumentos, técnicas ou estratégias e dos

modelos de abordagem individual, familiar ou de grupos a

serem adotadas pelos assistentes sociais, no âmbito das

instituições sociais, independe do objetivo da ação

profissional. 

60 O agir profissional do assistente social não possui caráter

educativo, pois sua ação pode reproduzir ou não valores e

práticas culturais e políticas, por meio de ações de cunho

material, sociopolítico ou ainda ideológico-cultural.

61 O acompanhamento e a orientação constituem estratégias de

intervenção no âmbito do serviço social, pois são capazes de

interferir na vida de indivíduos, grupos e famílias, e, se

comprometidos com o atual projeto ético-político da profissão,

contribuem para o fortalecimento da democracia, para o acesso

a direitos e para a emancipação da população atendida pelo

assistente social.

62 A adoção de trabalho em grupo não é uma técnica

recomendada no âmbito do serviço social, pois o agrupamento

de diferentes pessoas, com distintos pontos de vista e que

vivenciem diversas situações sociais, torna ineficaz o processo

educativo da ação profissional do assistente social.

63 Os instrumentos, técnicas e estratégias de intervenção — ou

seja, os procedimentos operativos — devem constituir

processo independente e autônomo das direções teórico-

metodológica e(ou) ético-política do serviço social, a fim de

manter seu caráter de ação neutro e, por isso, mais eficaz. 

Julgue os itens seguintes, referentes aos conceitos de instituição.

64 O movimento de reconceituação do serviço social produziu

reflexões sobre as práticas institucionais e, independentemente

das correlações de forças existentes no interior das instituições,

transformou significativamente o fazer profissional do

assistente social.

65 As relações que materializam a prática institucional são sempre

consensuais, pois, no âmbito de uma instituição, dirigentes,

técnicos executores e beneficiários da ação possuem os

mesmos interesses.

66 Embora a prática do assistente social seja, normalmente,

determinada pela submissão aos interesses do poder

institucional, por meio da intervenção de redes o profissional

tem a possibilidade de ampliar o poder, o saber e os capitais da

população por ele atendida, apesar da influência institucional.
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Segundo alguns autores, há predominantemente três concepções de
Estado e de instituições que os assistentes sociais adotam e que
influenciam sua forma de atuação. Acerca dessas concepções,
julgue os itens subsequentes.

67 Ao apreender o Estado como Estado ampliado e a instituição
como aparelho contraditório, os assistentes sociais a serviço
tão somente da classe dominante reproduzem as relações de
dominação.

68 O assistente social, ao considerar o Estado como bem-estar e
a instituição como aparelho funcional, baseia sua prática
profissional em uma concepção acrítica das relações sociais.

69 A compreensão do Estado como instrumento e de instituição
como aparelho de reprodução da força de trabalho e das
relações sociais norteia o fazer do assistente social para o
exercício de uma prática transformadora da realidade social,
pois é capaz de mudar a relação capital/trabalho que estrutura
a sociedade capitalista.

O campo sócio-jurídico é um dos campos de atuação profissional
do assistente social que mais utiliza o estudo social, pois esse
processo metodológico constitui importante suporte para aplicação
de medidas judiciais. Com relação a esse assunto, julgue os
próximos itens. 

70 O trabalho do assistente social na instituição judiciária foi,
historicamente, direcionado pelo modelo de abordagem
individual, particularmente as etapas metodológicas da
investigação e do diagnóstico que compõem o estudo social,
mesmo após o movimento de reconceituação. 

71 O estudo social é requerido a assistentes sociais, psicólogos,
pedagogos ou outros profissionais que compõem o quadro de
profissionais do Poder Judiciário. 

72 Na área jurídica, o estudo social tem sido utilizado,
fundamentalmente, com a finalidade de aplicar as medidas
judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e
na legislação civil referente à família.

73 A recente revalorização do parecer social compõe um processo
que visa sistematizar e aprimorar os meios de intervenção
social, com a finalidade de dar materialidade ao projeto ético-
político da profissão.

Julgue os itens a seguir, relativos ao processo de elaboração de
estudo social, perícia social, laudo social e parecer social.

74 O laudo e(ou) parecer social compõem o rol de informações
utilizadas pela instituição jurídica na procura da verdade,
constituindo, assim, instrumentos de poder, pois colaboram,
não raras vezes, de modo determinante, para a definição do
futuro de crianças, adolescentes e famílias.

75 A perícia social, composta por estudo, laudo e emissão de
parecer é embasada nos fundamentos teórico-metodológicos,
ético-políticos e técnico-operativos do serviço social, destina-
se a subsidiar avaliações e julgamentos.

76 O laudo social, a perícia social, o estudo social e o parecer
social compõem um rol de metodologias de intervenção
profissional específico e privativo dos assistentes sociais.

77 No processo de elaboração de estudo social, perícia social,
laudo social e parecer social, não são requeridas dos assistentes
sociais informações de caráter jurídico ou a interpretação da
lei, mas conhecimentos específicos do serviço social, que
contribuam para o processo de aplicação justa da lei.

O uso indevido de drogas é um fenômeno que remonta à
antiguidade da história da humanidade e cada vez mais tem sido
reconhecido como um grave problema de saúde pública, com
efeitos nocivos aos usuários de drogas e a toda a sociedade. Com
relação a esse assunto, julgue os próximos itens. 

78 As ações sistemáticas relativas ao tratamento e prevenção de
drogas, no Brasil, foram redirecionadas, em 2003, com o
lançamento da Política do Ministério da Saúde para a Atenção
Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas.

79 O despreparo dos profissionais que lidam com a problemática
do uso indevido/abusivo de álcool e outras drogas constitui
fator capaz de contribuir para a não adesão dos usuários aos
serviços de atendimento voltados ao enfrentamento desse
fenômeno.

80 Segundo estimativa amostral realizada pelo Centro Brasileiro
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, a partir de dados
do IBGE, denominada Levantamento Domiciliar, verificou-se
que o consumo de álcool e tabaco são as drogas com menor
incidência entre a população brasileira.

A respeito da política de saúde no Brasil, julgue os itens seguintes.

81 As comissões intergestoras no âmbito do Sistema Único de
Saúde, ao incorporarem o segmento dos usuários em sua
composição, ampliam a participação da sociedade civil na
política pública de saúde.

82 Modelo de atenção à saúde refere-se às combinações
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e o
atendimento de necessidades de saúde individuais e coletivas.

83 Com a implantação do Sistema Único de Saúde, suprimiu-se o
sistema privado de atenção médica supletiva e o sistema de
desembolso direto.

Tendo como referência os parâmetros para a atuação de assistentes
sociais na Política de Assistência Social (PAS), julgue os itens
subsecutivos.

84 Os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na PAS
propõem alternativas de inspiração neoliberal para a
refilantropização da assistência social.

85 Os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na PAS
fundamentam-se na concepção ampliada de assistência social,
definida como política pública exclusiva de proteção social no
âmbito da seguridade social brasileira.

86 As ações profissionais dos assistentes sociais na proteção
social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social devem priorizar o atendimento dirigido às situações de
violação de direitos.

87 Os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na PAS
objetivam a consolidação da assistência social como política de
governo, voltada prioritariamente às ações emergenciais.

Tendo em vista que a relação entre Estado e sociedade civil deve
ser compreendida a partir do modo como ela se articula ao longo da
história, julgue os itens a seguir.

88 As formas de regulação neoliberais produziram, no campo da
proteção social, maior protagonismo do Estado como provedor
social. 

89 O ambiente de crise do capital e do neoliberalismo favorece a
ampliação das possibilidades preventivas e redistributivas das
políticas sociais.

90 O estado de bem-estar deve ser identificado como uma
instituição unívoca em todos os países capitalistas
industrializados, em razão de seu processo histórico.

91 O Estado pode ser definido como uma condensação de forças
sociais, ou seja, uma arena de conflitos de interesses.
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Com relação a políticas de seguridade social e à sua concepção,

julgue os itens subsequentes.

92 O modelo beveridgiano que orienta o sistema previdenciário

brasileiro tem possibilitado a universalização dos direitos e a

cobertura da classe trabalhadora.

93 O crescimento das demandas decorrentes do acirramento do

desemprego, das desigualdades e do pauperismo provocou a

predominância das políticas de assistência social, que alguns

autores têm denominado de assistencialização da seguridade

social.

Com relação aos aspectos éticos e às diferentes áreas e limites da

atuação profissional do assistente social, julgue os itens a seguir. 

94 Os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no

Estado, em empresas privadas, organizações da sociedade civil

sem fins lucrativos e na assessoria a organizações e

movimentos sociais, entre outros.

95 Compete ao assistente social, quando convocado a comparecer

a audiência por determinação de juiz, como testemunha, relatar

detalhadamente os fatos presenciados no desempenho de seu

exercício profissional. 

96 Na relação com os usuários, a ética profissional se objetiva por

meio de ações determinadas pelo empregador.

Durante a instalação da Assembleia Nacional Constituinte,

em 1987, dois grupos se articularam em torno das emendas

populares Criança e Constituinte e Criança Prioridade

Nacional. A partir dessa mobilização, a Assembleia aprovou essas

emendas, que contaram com mais de 1,5 milhão de assinaturas de

adultos, crianças e adolescentes. O resultado foi a introdução do

artigo 227 na Constituição Federal de 1988 (CF). 

Internet: <www.direitoshumanos.gov.br> (com adaptações).

Com relação ao assunto abordado no texto acima, julgue os itens

que se seguem.

97 A doutrina jurídica vigente no que diz respeito à garantia dos

direitos da criança e do adolescente reconhece

incondicionalmente o Estado como a esfera primeira de

atenção ao segmento constituído por crianças e adolescentes.

98 Todos os atos e normas estabelecidos pelos conselhos dos

direitos da criança e do adolescente, para produzirem efeitos,

devem ser de conhecimento público, não cabendo, portanto, a

manutenção de casos sigilosos no domínio de atuação desses

conselhos. 

99 Entre as inovações constitucionais, identifica-se a diretriz para

as ações na área da assistência social que determina a

participação da população na formulação das políticas e no

controle das ações em todos os níveis, inclusive na política de

atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Julgue os próximos itens, acerca das atuais reflexões sobre o
fenômeno da violência e de outros aspectos relacionados à situação
de adolescentes e jovens no Brasil.

100 De acordo com o Protocolo de Palermo, o deslocamento de
pessoas, o emprego de meios ilícitos (força, engano, coação)
e a exploração do trabalho forçado — seja o objetivo final do
deslocamento a exploração de natureza sexual ou econômica
— são elementos fundamentais para a identificação da situação
de tráfico de pessoas.

101 Os casos de abandono de crianças com até quatro anos de
idade são passíveis de punição com detenção de seis meses a
três anos. Nesses casos, as penas poderão ser aumentadas
quando o abandono for realizado por um irmão maior de vinte
e um anos.

102 A relação sexual entre um estrangeiro e uma brasileira pode ser
caracterizada como turismo sexual quando houver conduta que
constitua agressão ao exercício da sua sexualidade. 

103 Os rituais orientados por valores compartilhados com o
objetivo de dar uma ordem ao grupo, de modo a garantir certa
previsibilidade das atitudes, fazem parte da organização das
gangues brasileiras.

104 A gravidez na faixa etária de dez a quatorze anos de idade
representa uma violação de direito, pois, no Brasil, relações
sexuais nessa faixa etária, sob o ponto de vista jurídico, são
consideradas abuso. 

105 Dados recentes comprovam que a iniquidade é um dos
principais fatores que impedem que os adolescentes mais
pobres e vulneráveis continuem sua escolarização e os expõe
a situações de abuso, exploração e violência.

106 No Brasil, o trabalho infanto-juvenil e a proteção ao
adolescente trabalhador com, no mínimo, dezesseis anos de
idade tem amparo legal na CF, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Consolidação das Leis do Trabalho. 

107 As vítimas de exploração sexual comercial tendem a
desenvolver estratégias de sobrevivência, como, por exemplo,
a síndrome de Estocolmo, que se caracteriza por atitudes como
adotar o comportamento e a maneira de pensar do explorador
para obter sua aprovação.

Com referência à adoção e guarda da criança e do adolescente, à
compreensão do conceito de família e ao poder familiar, julgue os
itens seguintes.

108 A Lei Nacional de Adoção permite que a adoção seja realizada
por maiores de dezoito anos de idade, independentemente do
seu estado civil. 

109 A concepção de família adotada no Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária fundamenta-se na
compreensão da diversidade das organizações familiares no
contexto histórico, social e cultural.

110 No caso de destituição do poder familiar que implicar
modificação de guarda, será obrigatória a oitiva da criança ou
adolescente, desde que respeitados seu estágio de
desenvolvimento e seu grau de compreensão sobre as
implicações da medida.
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No que concerne à Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue
os itens seguintes.

111 A Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
(LOJ/ES), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, deverá
ser encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa, e,
depois, ser submetida à sanção do governador do estado.

112 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJ/ES) processar e julgar, originariamente, nos crimes
comuns, o vice-governador do estado, os deputados estaduais
e os prefeitos municipais.

113 A vedação ao nepotismo não se encontra prevista
expressamente no texto constitucional do estado do Espírito
Santo, ainda que incidente por determinação de súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal.

114 É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos
privativos de médico, desde que comprovada a
compatibilidade de horários, limitados os subsídios ao teto
constitucional.

115 Se o servidor público estadual investir-se no mandato de
deputado estadual, perceberá, havendo compatibilidade de
horários, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; inexistindo
compatibilidade, o servidor poderá optar pelos vencimentos de
seu cargo.

Julgue os itens subsequentes, relativos à LOJ/ES.

116 O cargo comissionado de secretário de gestão do foro deve ser
preenchido, exclusivamente, por bacharel em direito.

117 Cada comarca, que compreende um município, ou mais de um,
desde que contíguos, deve receber a denominação da
respectiva sede, podendo ser dividida em varas.

Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores
efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue os
itens que se seguem.

118 O servidor que não concordar com o resultado do processo de
promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas
das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de publicação do referido resultado.

119 Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor
público inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no
decorrer dos 24 últimos meses que antecedam o processo de
promoção.

Em relação à lei que dispõe sobre a reestruturação e modernização
da estrutura organizacional e administrativa do TJ/ES, julgue o
próximo item.

120 Cabe a desembargador designado pelo Tribunal Pleno a
supervisão da coordenadoria das varas de infância e juventude.
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