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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA
Julgue os próximos itens, a respeito dos fundamentos históricos,
teórico-metodológicos, bem como do projeto ético e
político-profissional do serviço social.

1 A institucionalização do serviço social como profissão, no
Brasil, deve-se à mobilização da Igreja Católica em favor do
enfrentamento e regulação da questão social.

2 No serviço social, a tendência de se priorizarem as concepções
de pessoa, diálogo e transformação social dos sujeitos reflete
a vertente marxista. 

3 Na década de 90 do século XX, o profissional do serviço
social foi desafiado a compreender e a intervir em novas
configurações da questão social relacionadas à pobreza e à
exclusão social, entre as quais se incluem a precariedade do
trabalho e a penalização dos trabalhadores.

4 O profissional do serviço social direciona, em suas diversas e
variadas atribuições — das intervenções mais simples às mais
complexas do cotidiano —, suas ações, com valoração ética
específica, necessariamente, para um projeto societário.

5 O conceito de reprodução social utilizado para a compreensão
do trabalho na sociedade capitalista está relacionado com a
reprodução da vida material, não abrangendo as formas de
consciência social por meio das quais o homem se posiciona na
vida social.

Julgue os itens a seguir, relacionados a fundamentos éticos e à
legislação específica do assistente social.

6 É vedado ao assistente social depor como testemunha de
situação sigilosa que envolva o usuário do serviço social e da
qual o profissional tenha tido conhecimento no exercício de
sua função, ainda que autorizado pelo usuário.

7 Cabe aos conselhos regionais de serviço social o
credenciamento de campos de estágio. 

8 Profissionais que, embora contratados sob nomenclatura de
cargo genérico, exerçam funções e atividades próprias do
assistente social estão dispensados do registro junto ao
conselho regional de sua categoria. 

9 Assistentes sociais com formação específica podem exercer
atividades profissionais com fins curativos e(ou) psicanalíticos,
desde que vinculadas à profissão de assistente social.

10 A moral profissional é revelada pela escolha entre alternativas,
julgamentos e posicionamentos que signifiquem valorização,
ou não, de direitos — próprios de consciência moral ou
moralidade profissional.

11 Os valores e princípios, normas, direitos, deveres e sanções
expressos no Código de Ética Profissional do Assistente Social
são orientadores do comportamento coletivo e, não, individual.

12 A emancipação política, relacionada à erradicação da
exploração e da dominação, só é possível mediante a superação
do sistema de ideias que sustenta a sociedade capitalista.

13 As infrações ao Código de Ética Profissional do Assistente
Social acarretam penalidades que se restringem a multas e
advertências públicas.

A questão social envolve lutas políticas e culturais contra as
desigualdades socialmente produzidas. Acerca desse assunto, julgue
os itens subsequentes.

14 A globalização do capital revela novas determinações da
questão social, tornando-a transversal às mais variadas
dimensões da vida das classes sociais menos favorecidas.

15 Do ponto de vista da abordagem crítica, considera-se
reducionista a perspectiva que desvincula a questão social da
forma como a sociedade produz e reproduz as relações sociais.

16 A dimensão estrutural da questão social a torna indissociável do
processo de acumulação de capital e de seus efeitos sobre o
conjunto das classes trabalhadoras.

Julgue os itens a seguir, a respeito da política social e das políticas
de seguridade social, previdência e assistência social.

17 De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, os
benefícios que substituam o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado não devem ter valor
mensal inferior ao do salário mínimo.

18 A previdência social tem como objetivo garantir direitos aos
segurados em face da perda temporária ou definitiva da
capacidade de trabalho, seja por motivos de doença, invalidez,
idade avançada, desemprego involuntário, ou mesmo a
maternidade e a reclusão.

19 A vigilância socioassistencial, um dos propósitos da assistência
social, visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das
famílias bem como vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e
danos ocorridos no âmbito familiar.

20 As proteções sociais, de competência exclusiva do Estado,
devem ser ofertadas pelas administrações públicas estaduais e
municipais de forma integrada, respeitadas as particularidades
de cada ente federado.

21 O benefício de prestação continuada é individual, não vitalício
e intransferível e, promovido pela política de assistência social,
integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social.

22 O caráter contraditório da política social evidencia-se pela
alocação de decisões tomadas pelo Estado e aplicadas
verticalmente na sociedade.

Acerca da dimensão investigativa no exercício da profissão de
assistente social, julgue os próximos itens.

23 A despeito das diferenças teóricas e práticas existentes entre a
investigação-ação e a investigação participante, em ambas,
incentiva-se a população-alvo a identificar o problema e a
realizar análises críticas.

24 Consoante o que determina a lei que regulamenta a profissão de
assistente social, a pesquisa deve ser elemento constitutivo do
trabalho desse profissional, exigência considerada precondição
para o exercício profissional competente e qualificado.

25 A pesquisa básica na área do serviço social, fundamentada
nas teorias das ciências sociais, orienta-se para problemas
concretos que surgem na sociedade e responsabiliza o
investigador por apontar soluções práticas para os problemas
identificados.
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Julgue os itens subsequentes, relacionados à política de saúde no
Brasil. Nesse sentido, considere que as siglas CNS e SUS, sempre
que utilizadas, se referem, respectivamente, ao Conselho Nacional
de Saúde e ao Sistema Único de Saúde.

26 Ao cidadão atendido na rede de serviços de saúde é assegurado
o direito à identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo
existir, em todo documento de identificação do usuário, um
campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado.

27 De acordo com sistema hierárquico previsto no regulamento do
SUS, ao Ministério da Saúde cabe o papel de organizador da
esfera federal, à qual se subordinam as esferas estaduais e
municipais.

28 Caso o município não possa prestar todos os serviços de saúde,
a forma de atendimento integral à saúde da população deve ser
pactuada (negociada e acertada) com as demais cidades da
região, devendo a negociação envolver também o gestor
estadual.

29 De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, vigilância sanitária
representa o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários.

30 Entre as competências do CNS — instância máxima de
deliberação do SUS, de caráter permanente e deliberativo —
incluem-se a deliberação, a fiscalização, o acompanhamento e
o monitoramento das políticas públicas de saúde.

31 Aos familiares do usuário em atendimento no centro de
referência de alta complexidade em oncologia é assegurado
o acesso, a qualquer momento e independentemente de
autorização, aos dados registrados no prontuário médico do
usuário.

Julgue os itens seguintes, relacionados a políticas e programas
sociais.

32 A Lei Maria da Penha estabelece que, feito o registro de
ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a autoridade policial deve imediatamente determinar o exame
de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames
periciais necessários.

33 O trabalho de campo na comunidade em que estão inseridos os
usuários de substâncias psicoativas, adotado pelo programa de
redução de danos, contribui para o planejamento das ações da
Política de Atenção Integral ao Uso de Álcool e Outras Drogas
de acordo com os princípios da reforma sanitária.

34 As atuais políticas públicas direcionadas para os usuários de
droga, fundamentadas na concepção de uso como prática
essencialmente individual, se sustentam na ideia de que o
problema que envolve a dependência tem solução definitiva. 

35 Conforme resolução do CNS, a inserção de qualquer entidade
ou instituição na rede de atenção psicossocial do SUS deve
orientar-se pela adesão aos princípios da reforma
antimanicomial, em especial, no que se refere ao não
isolamento de indivíduos e grupos populacionais.

Julgue os itens de 36 a 39, a respeito da família no âmbito do
serviço social.

36 O processo de atenção à família caracteriza-se pelo conjunto
de ações e propostas que interferem na vida familiar e podem
ser articuladas às políticas sociais, ao modelo assistencial
vigente nos espaços institucionais e às demandas específicas de
cada grupo familiar.

37 A definição de família como instituição social historicamente
condicionada e dialeticamente articulada com a sociedade em
que está inserida implica a compreensão das diversas
configurações de família em diferentes espaços e épocas.

38 De acordo com a legislação vigente, as mães que manifestarem
interesse em entregar seus filhos para adoção devem ser
encaminhadas ao conselho tutelar.

39 A intervenção do assistente social em situações familiares
especiais, como as que envolvem doenças e mortes, deve ter,
prioritariamente, caráter assistencial, visto que seus objetivos
principais são o suporte psicológico aos usuários e o
atendimento de demandas emergenciais.

Julgue os itens a seguir, relacionados à dimensão técnico-operativa
do trabalho profissional.

40 No âmbito da intervenção profissional, o assistente social
realiza o exame de situações sociais com o intuito de emitir um
parecer sobre elas e, em algumas instituições, a apresentação do
resultado oficial de um parecer se faz por meio do laudo social.

41 Para a garantia da qualidade do estudo social, recomenda-se ao
assistente social tratar a situação apresentada pelo usuário de
forma mais individualizada possível. 

42 O assistente social deve considerar a entrevista como um
momento de estímulo à reflexão, razão por que deve priorizar
a escuta silenciosa do usuário, que deve ser sucedida por uma
sumarização que permita a este confirmar ou retificar a
interpretação do profissional.

43 Ao elaborar um parecer social, o assistente social deve realizar
o estudo socioeconômico e necessariamente encaminhá-lo ao
setor solicitante, de modo a garantir a confiabilidade das
informações nele contidas.

44 Na coordenação de um grupo no contexto hospitalar, o
assistente social deve priorizar a condução diretiva para garantir
o repasse da informação e o manejo das situações grupais.

45 Nas atividades grupais, o assistente social deve trabalhar na
perspectiva de ampliação de direitos, explicitando a natureza
coletiva das questões individuais por meio de mediações.

A respeito dos processos de planejamento e gestão e de intervenção
profissional, julgue os itens seguintes.

46 No planejamento estratégico, o estudo de situação, que consiste
na caracterização de determinado problema, deve ser
recomendado apenas para as situações emergenciais.

47 No processo de planejamento, a avaliação deve antecipar-se ao
próprio projeto, sendo necessário conhecer o ponto zero, ou
seja, o contexto anterior à intervenção do projeto.

48 Para a avaliação de programas, serviços e(ou) sistemas de
atenção à saúde, recomenda-se a utilização da abordagem
qualitativa, que corresponde à avaliação da qualidade dos
serviços.

49 O planejamento estratégico consiste em estabelecer objetivos
concretos para garantir a inexistência de erros futuros.

50 De acordo com o que dispõe a lei de regulamentação da
profissão de assistente social, são atribuições privativas desse
profissional o planejamento e a administração de programas e
projetos de assistência social.




