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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 71 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, 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, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As condições básicas de um bom pesquisador estão relacionadas
com sua preparação científica, sua experiência prática e seu
critério realista. Acerca dos instrumentais de pesquisa e das
propostas de intervenção na área social, julgue os itens a seguir.

71 A experiência prática do pesquisador não pode prescindir do
uso de método, pois este facilita a sistematização dos
conhecimentos e das ideias. 

72 Entre os procedimentos operacionais que servem de
mediação prática para a realização de pesquisa, destaca-se o
questionário, que consiste em um conjunto de questões
subjetivas, de modo a evitar dúvidas e ambiguidades nas
respostas. 

73 Uma distinção entre o planejamento tradicional e o
planejamento estratégico situa-se, fundamentalmente, no uso
do diagnóstico, pelo primeiro, e na análise de situações e
elaboração de planos para as diversas circunstâncias, pelo
segundo.

74 Um programa consiste em um conjunto relativamente
complexo de atividades inter-relacionadas, orientadas para
atingir objetivo específico, com custo e duração claramente
identificados.

75 A avaliação formativa é utilizada para prover informações à
equipe de um programa, de modo a possibilitar a melhoria
deste, enquanto a avaliação somativa realiza-se e torna-se
pública para dar aos responsáveis, assim como aos
consumidores, julgamentos de valor ou mérito do programa
em relação a critérios importantes.

A respeito da entrevista como instrumento técnico, julgue os
itens seguintes.

76 Na realização de uma entrevista, recomenda-se que o
profissional utilize a mesma linguagem do entrevistado, que
fale igual a ele, para que ocorra maior interação e,
principalmente, o entrevistado compreenda-o como sujeito
de direitos.

77 Na entrevista para seleção de candidatos, é necessário o uso
de questionário pelo assistente social para nortear a sua ação
e garantir a confiabilidade e a segurança do processo
seletivo.

78 A entrevista devolutiva consiste em dar ciência ao
entrevistado do que foi constatado no decorrer da interação
socioprofissional. Contudo, esse tipo de entrevista não
permite que, quando identificada uma dificuldade de cunho
pessoal, seja sugerida a busca de profissionais que possam
ajudar o entrevistado a lidar com suas questões.

Quanto à prática profissional como concretização de um processo

de trabalho que tem como objeto as múltiplas expressões da

questão social, julgue os itens subsequentes. 

79 Na prática profissional, o assistente social deve distinguir o

plano institucional do plano organizacional, tendo em vista

que o primeiro está relacionado às finalidades, e o segundo

aos meios para alcançá-las.

80 A elaboração de um parecer social pelo profissional de

serviço social tem, por base, a observação e a realização do

estudo socioeconômico de uma dada situação e envolve

aspectos tais como: ético-políticos, teórico-metodológicos e

técnico-operativos.

81 O laudo social faz parte da metodologia de trabalho do

assistente social e contribui para a formação de um juízo.

Sua elaboração deve conter breve contextualização do

estudo realizado sem identificar os sujeitos envolvidos na

situação, de modo a preservar o sigilo e a identidade destes.

82 Na elaboração de um relatório informativo, deve-se,

necessariamente, descrever e analisar de forma detalhada

todos os encaminhamentos e os procedimentos adotados.

83 Na avaliação, o uso de instrumentos técnicos caracteriza o

estabelecimento de relação profissional e a existência de

intencionalidade.

O capitalismo contemporâneo, identificado como um processo de

globalização neoliberal, vem passando por transformações desde

os anos 70 do século passado. Acerca dessas mudanças, julgue os

itens que se seguem.

84 A diminuição da pobreza e a redistribuição da renda dos

trabalhadores brasileiros têm ocorrido nos últimos anos em

razão da descentralização do capital e da riqueza.

85 A cultura contemporânea favorece a moral individualista, a

violência e a vida privada em detrimento da vida pública.

86 Em tempos de reestruturação produtiva e de

desenvolvimento tecnológico, os direitos sociais e os meios

de exercê-los são cada vez mais ampliados, considerando a

ampliação da oferta de políticas universais.
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Com respeito às políticas sociais e de seguridade social, julgue os
itens a seguir.

87 Considerando os objetivos da seguridade social na
Constituição Federal (CF) de 1988, a universalidade da
cobertura significa que a saúde é direito igual para todos;
que a assistência social é direito condicionado à situação de
necessidade e que a previdência social é vinculada à
contribuição prévia.

88 Apesar de a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança não integrarem a seguridade social, são
reconhecidos como direitos sociais na CF.

89 De acordo com a lei orgânica de assistência social, é
competência dos estados o pagamento dos auxílios
natalidade e funeral.

90 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema
que envolve todos os entes da federação: estados,
municípios, Distrito Federal e União. Entretanto, não
contempla os órgãos de gestão colegiada, como comissões
intergestoras bipartires e tripartites. 

91 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
constitui indicador que combina resultados de desempenho
e fluxo (aprovação) de alunos do ensino fundamental e
médio.

A respeito da legislação de serviço social e da ética profissional,
julgue os itens seguintes.

92 O período decorrido entre o primeiro Código de Ética do
Assistente Social, de 1947, e o último, de 1993, é marcado
por reformulações que, em sua maioria, mantinham as
mesmas concepções filosóficas, apoiadas no neotomismo, e
valores abstratos, como o bem comum e pessoa humana.
Somente em 1986 é que ocorre clara opção por prática
profissional vinculada aos interesses da classe trabalhadora.

93 De acordo com o Código de Ética de 1993, constitui direito
do assistente social a ampla autonomia no exercício da
profissão, porém não deve abster-se de prestar serviços
profissionais na instituição onde trabalha, mesmo que
incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções.

94 O magistério de serviço social é atribuição privativa do
assistente social somente quando referir-se ao nível de
graduação. 

95 A ética diz respeito à moralidade profissional, ou seja, ao
conjunto de normas e princípios que expressam escolhas e
funcionam como parâmetros orientadores das relações entre
a profissão e a sociedade. 

96 Um dos aspectos fundamentais presentes no Código de Ética
do Assistente Social de 1993 é o conceito de liberdade, pois
resgata a dimensão do indivíduo como sujeito, dentro da
perspectiva de que a plena realização da liberdade de cada
um requer a plena realização de todos. 

Como resposta aos movimentos sociais contestatórios, em

consonância com o aumento crescente da consciência ambiental

e com a ideia de maior responsabilidade social por parte das

organizações, surge um conjunto de certificações com base em

posturas mais éticas e soluções adequadas aos problemas gerados

pelas empresas. Com relação a esse tema, julgue os itens que se

seguem.

97 A ISO 14000 — Sistema de Gestão Ambiental — estabelece

requisitos para as empresas gerenciarem seus produtos e

processos de modo que eles não agridam o meio ambiente,

que a comunidade não sofra com os resíduos gerados e que

a sociedade seja amplamente beneficiada. 

98 A SA 8000 é norma internacional que define os requisitos

referentes às práticas sociais do emprego por fabricantes e

seus fornecedores em relação a: trabalho infantil; trabalho

forçado; saúde e segurança; liberdade de associação e direito

a acordos coletivos; discriminação; práticas

disciplinares; horas de trabalho; compensação e sistemas de

gestão. A SA 8000 estabelece padrões que governam os

direitos dos trabalhadores.

99 Balanço social é o nome dado à publicação de um conjunto

de informações e de indicadores dos investimentos e das

ações realizadas exclusivamente pelas instituições

governamentais no cumprimento de sua função social junto

aos servidores e às comunidades com que interagem direta

e indiretamente. 

Com relação às diferentes concepções e às diversas formas de

abordagem dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras

drogas, julgue os próximos itens.

100 A Lei n.º 11.343/2006, a nova lei de drogas, impede a

imposição de tratamento como sanção aos usuários ou

dependentes de drogas, fato que a torna incompatível com as

medidas preconizadas pelas Drugs Courts norte-americanas

e que, no Brasil, ganharam o nome de justiça terapêutica.

101 Por quase todo o século XX, as políticas públicas de drogas

tentaram lidar com a questão como um problema de saúde

relacionado ao consumo individual, que merecia ações

voltadas para a prevenção e o tratamento dos usuários,

enquanto os danos sociais suscitaram a criação de

instituições repressoras.

102 A articulação juventude, violência e drogas, no cenário

contemporâneo, pode ser associada à interdependência entre

sujeito-contexto-substância, desconfigurando, assim, o

jovem como responsável e culpado por todo esse processo.

103 A orientação a motoristas de ônibus coletivos que já foram

atingidos por acidentes de trânsito, a fim de identificar, nesse

universo predefinido, os dependentes de drogas é uma ação

da prevenção universal.
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De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, as
evidências confirmam que portadores de transtornos mentais
apresentam alto risco para as infecções sexualmente
transmissíveis, com elevada prevalência de infecção por HIV e
hepatite C e taxas variando de 3,19% a 22%. Acerca desse tema,
julgue os itens subsequentes.

104 O uso de drogas ilícitas e a falta de informações e de
habilidades sociais para negociar sexo seguro contribuem
para que os portadores de transtorno mental apresentem
maior vulnerabilidade para Infecções Sexualmente
Transmissíveis — IST/AIDS.

105 Além do sofrimento mental, a pobreza e a vulnerabilidade
dessa população a agravos diversos de saúde, entre os quais
as doenças infecciosas e as sexualmente transmissíveis,
requerem que as estratégias governamentais sejam
focalizadas prioritariamente nas ações assistenciais, por
considerar que a falta de capacidade cognitiva e os conceitos
errôneos sobre a infecção pelo HIV inviabilizam o processo
de recuperação desse público-alvo.

O Estatuto do Idoso representou grande conquista e marco na
garantia de direitos dos idosos. Acerca do direito dos idosos ao
transporte, julgue os itens seguintes.

106 Os idosos têm garantidos, nos veículos de transportes
coletivos públicos urbanos, 30%  dos assentos e, nos
semiurbanos, 20%.

107 É assegurada a reserva, aos idosos, nos termos da lei local,
de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados,
que deverão ser posicionadas de forma a garantir mais
comodidade ao idoso.

108 A comprovação exigida ao idoso para que tenha acesso à
gratuidade aos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares, deve ser feita
por meio de declaração fornecida pelo serviço social da
empresa que oferece esse tipo de transporte.

Com relação às concepções e aos fundamentos legais para as
ações direcionadas às crianças e aos adolescentes, julgue os itens
que se seguem. 

109 O fato de o trabalho da criança advir de um jogo coletivo de
garantia da sobrevivência põe em risco os códigos morais
construídos pelas próprias famílias pobres para dar sentido
e legitimidade às suas vidas.

110 Predomina, na sociedade brasileira, principalmente por parte
de empregadores, a concepção de que o trabalho da criança
pobre é uma forma de tirá-la da criminalidade e da
vadiagem.

111 O incesto é visto como qualquer relação de caráter sexual
entre adulto e uma criança ou um adolescente de, no
máximo, 12 anos de idade, somente quando existe
comprovação de laços consanguíneos.

112 O abuso psicológico é uma das formas de violência mais
difíceis de serem detectadas, estando presente não apenas na
família, mas também em outros espaços de convivência da
criança ou do adolescente. Pode-se apresentar na forma de
rejeição, de isolamento e de danos propositais, entre outros.

113 Situações de negligência, discriminação, exploração,
violência, abusos, crueldade e opressão, que tenham crianças
e adolescentes envolvidos, devem ser encaminhadas ao
conselho municipal de assistência social, por se tratar de uma
situação que exige proteção social, em caráter emergencial.

A respeito do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e

Adolescentes (SGD), julgue os itens a seguir.

114 O SGD operacionaliza-se exclusivamente como um sistema

de atendimento direto às necessidades das crianças e dos

adolescentes, preconizadas no Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA).

115 O Poder Judiciário, por meio da vara da infância e da

juventude e da defensoria pública, cumpre com os ritos

jurídicos para que os direitos de defesa e de proteção possam

estar presentes e preservados no cotidiano das crianças e dos

adolescentes.

De acordo com as notícias divulgadas pela imprensa, mais de

30 adolescentes, entre 12 anos e 17 anos, foram levados à

Delegacia da Criança e do Adolescente de uma grande cidade,

depois de uma briga entre grupos rivais, assistida por

aproximadamente cem jovens, alunos de escolas particulares,

que fariam parte de gangues inimigas. Com respeito a esse tema,

julgue os itens subsequentes. 

116 Nas diferentes formas de violência, que existem nas grandes

cidades, incidem fatores individuais, familiares, sociais e

culturais que afetam a conduta doméstica e social. Tais fatos

devem ser analisados sob enfoque unicausal e inevitável.

117 A presença de atos violentos está relacionada à ausência de

controles institucionais efetivos, ou seja, a deficiência dos

sistemas judiciais, a falta de confiança da população na

aplicação e no cumprimento das leis e a desconfiança com a

polícia contribuem significativamente para o incremento dos

referidos atos. 

Acerca do papel e das modalidades de família, julgue os itens

seguintes.

118 A partir do início do século XX, a unidade da família é

restaurada em torno de sua função como unidade de

consumo, em que seus integrantes partilham um orçamento.

A vida torna-se mais privatizada e a família nuclear cede

importância à extensa.

119 A família, identificada como um dos mais antigos

provedores informais de bem-estar, vem sendo valorizada

pelos formuladores de políticas públicas devido ao seu

caráter cuidador que, somado ao papel do Estado, vem

permitindo a expansão de políticas protetivas e a ampla

garantia de direitos sociais.

120 As famílias assumiram uma variedade de formas e arranjos

que exigiu mudanças conceituais e jurídicas. Tais mudanças

apoiam-se na definição estabelecida pela Constituição

Federal de 1988 que reconhece, como unidade familiar

legítima, aquela formada por um casal, com vínculo conjugal

legalmente estabelecido, e seus descendentes, e que constitui

o eixo central do direito de família.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

(é.ti.ca)fil.

sf.

1 Parte da filosofia que trata das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à conduta humana. 

2 Conjunto de princípios, normas e regras que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral

exemplar. 

[F.: Do lat. ethica.]
Aulete Digital.

Ética no trânsito

Passados os festejos do carnaval, muita brincadeira, folia, muitas bebidas, muitos desrespeitos à norma

no trânsito e, como consequência, acidentes com muitas mortes e feridos. Mas, no próximo ano, haverá mais
carnaval, mais festas e mais acidentes com mortes e feridos e, no outro ano, haverá carnaval, mais festas,

mais...
Até quando vamos presenciar condutas irracionais? Sabe-se que não se deve misturar álcool e direção

de veículos, mas muitos misturam. Sabe-se que não é recomendável exceder a velocidade, mas muitos
excedem. Sabe-se que não é correto transportar pessoas na parte de carga do veículo, mas muitos

transportam.
Por qual razão se desrespeitam tanto as normas de trânsito? Então, chega-se a uma resposta óbvia:

falta de ética. Falta de ética? Sim, exatamente a ética, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Quando falamos
em ética, temos uma noção do que se trata, mas, efetivamente, temos algumas dificuldades de explicar, pois

ela pode ser tão ampla quanto os desejos e anseios do ser humano. Ser ampla no sentido da liberdade do que
pensamos e do que fazemos no nosso cotidiano. Muitas vezes, dizemos que fulano ou beltrano não tem ética,

que é falta de ética determinada ação de um colega de trabalho, de um político, e assim por diante. Criticamos
duramente condutas que reputamos incorretas ou inadequadas em determinadas situações concretas. 

E as nossas condutas no trânsito? E por qual razão apontamos as falhas dos outros e esquecemos as
nossas? Talvez por ser mais fácil apontar as falhas dos outros do que as nossas. Ética é questão de atitude, é

questão do nosso cotidiano, como explica o filósofo australiano Peter Singer: "A ética é um exercício diário,
precisa ser praticada no cotidiano. Só assim ela pode afirmar-se em sua plenitude na sociedade. Se uma pessoa

não respeita o próximo, não cumpre as regras de convivência, não paga seus impostos ou não obedece às leis
de trânsito, ela não é ética. Em um primeiro momento, pequenas infrações isoladas parecem não ter

importância. Mas, ao longo do tempo, a moral da comunidade é afetada em todas as suas esferas. Chamo a
isso círculo ético. Uma ação interfere na outra, e os valores morais perdem força, vão-se diluindo. Para uma

sociedade justa, o círculo ético é essencial" (Revista Veja, 21/2/2007).
Devemos pensar e refletir sobre o que queremos para a nossa sociedade. Agir com ética é fundamental,

sempre respeitando o nosso semelhante e as normas a todos impostas, incluindo as do trânsito.

Internet: <www.transitobrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tenha caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A obediência às leis de trânsito como um procedimento ético
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