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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

Considerando que, na sociedade capitalista, a proteção social é
entendida a partir de vários parâmetros, julgue os itens a seguir.

1 A proteção social refere-se exclusivamente à segurança social
dos pobres e dos trabalhadores e deve ser garantida como um
direito desses segmentos sociais contra o despotismo do poder
estrutural do capital.

2 A proteção social não está necessariamente a serviço do
capital, uma vez que atende também aos interesses das classes
subalternas.

3 Embora a proteção social se contraponha à lógica da
rentabilidade econômica privada, na prática ela exerce
regulações favoráveis ao domínio do capital sobre o trabalho.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao serviço social.

4 O Código de Ética Profissional de 1993 e os seus princípios
ético-políticos orientaram a construção de uma nova imagem
do profissional do serviço social.

5 O serviço social constituiu uma das profissões que na sua
origem teve uma vinculação com diferentes projetos
profissionais que orientaram as ações dos assistentes sociais.

6 Embora os ideais e os propósitos do serviço social tenham se
renovado ao longo do tempo, a profissão ainda é associada a
características como a ajuda e a caridade, que estão vinculadas
à origem da profissão no Brasil.

Julgue os itens a seguir, referentes às atribuições privativas e às
competências do assistente social.

7 Os estudos socioeconômicos consistem em um conjunto de
procedimentos meramente técnicos que privilegiam a
competência operativa.

8 Os estudos socioeconômicos tiveram um importante papel nas
ações dos assistentes sociais brasileiros e hoje continuam
sendo definitivos dado o aprimoramento dos instrumentos de
entrevista, observação e visita domiciliar, o que consolida uma
prática profissional crítica, propositiva dialética e isenta da
burocratização de procedimentos.

9 Os estudos socioeconômicos com orientação marxista e
dialética alteraram significativamente a forma de os assistentes
sociais conduzirem as suas ações profissionais.

Com relação à atuação do assistente social na saúde, julgue os
próximos itens. 

10 A avaliação socioeconômica dos usuários como um
instrumento de ação profissional funciona conforme critérios
de elegibilidade, de modo a consolidar uma intervenção
meramente técnica e operativa.

11 Ao se tomar por parâmetro a atuação do assistente social na
saúde a partir da orientação do Conselho Federal de Escolas
de Serviço Social (CFESS), pressupõem-se diferentes
intervenções, como ações terapêuticas, análises sociais
clínicas, trabalhos em grupos e ações educativas.

No que se refere às práticas de saúde e ao trabalho do assistente
social no controle democrático, julgue os itens que se seguem.

12 É fundamental a ação dos assistentes sociais nos conselhos e
movimentos sociais, de modo que possam reassumir o trabalho
de base, de educação e de mobilização e organização popular.

13 Atualmente, os assistentes sociais têm sido convocados a
implantar os serviços de ouvidoria nas unidades de saúde,
de modo a reforçar essa nova demanda em um campo de
intervenção individual.

14 Entre as atribuições privativas dos assistentes sociais
incluem-se as ouvidorias.

No que diz respeito às questões éticas presentes no cotidiano
profissional do assistente social, julgue os itens subsecutivos. 

15 É dever do assistente social informar a população usuária
acerca da utilização de materiais de registro audiovisual e
pesquisas a ela referentes, além da forma de sistematização
dos dados obtidos.

16 Na intervenção do assistente social, o acesso às informações
institucionais é necessário para o pleno desenvolvimento do
seu exercício profissional.

17 De acordo com o código de ética e às suas atribuições, não
cabe ao assistente social apoiar as legítimas demandas de
interesse colocadas pela população usuária.

No que diz respeito às atividades do serviço social, julgue os itens
subsequentes.

18 O neoconservadorismo, presente nos setores tradicionais da
profissão, incide na área da saúde com propostas de atuação
profissional conciliatórias, que mediam ações psicologizantes
e individualizantes e que supervalorizam a dimensão privada
em detrimento da defesa da esfera pública dos direitos.

19 Entre as atribuições privativas do assistente social em saúde
incluem-se ações como pesagem, medição de crianças e
comunicação de óbitos.

20 As ações de responsabilidade sociocorporativa empresarial
não têm por objetivo a busca pela valorização de capital nas
empresas que adotam tal iniciativa.

21 No atendimento direto aos usuários do serviço social na saúde,
deve-se buscar transpor o imediatismo e o burocratismo,
de modo que sejam estimuladas reflexões acerca dos
condicionantes sócio-históricos a que são submetidos e da
mobilização nas lutas em defesa da garantia do direito à saúde.

22 Ao realizar entrevistas com usuários na área da saúde,
o assistente social não necessita elaborar instrumento
técnico-operativo como roteiro, por se tratar de atendimento
de demanda imediata.
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Com relação às políticas sociais, julgue os itens que se seguem.

23 De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurado a ele, em

situação de internação hospitalar, a permanência de um

acompanhante, mas suas condições para permanência integral

não devem ser proporcionadas pelo órgão de saúde.

24 Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa com

Deficiência, as principais causas das deficiências têm

determinações biológicas e sociais, como alterações

hereditárias ou congênitas decorrentes da falta de assistência

à mulher gestante e parturiente, a desnutrição, as

consequências do contágio por doenças sexualmente

transmissíveis, doenças e eventos crônicos, traumas e lesões e

perturbações psiquiátricas que podem ocasionar risco de vida.

25 De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, as

instâncias normativas do sistema centralizado e participativo

de assistência social, de caráter permanente e composição

universal entre governo e sociedade civil, são compostas pelos

Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos

Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência

Social do Distrito Federal e os Conselhos Municipais de

Assistência Social.

26 Entre as ações da Política Nacional do Idoso, inclui-se a

mobilização da opinião pública no sentido da participação dos

diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso.

De acordo com as legislações que normatizam a profissão do

assistente social, julgue os próximos itens.

27 Conforme as diretrizes curriculares da Associação Brasileira de

Ensino e Pesquisa em Serviço Social, o estágio extracurricular

necessita de supervisão acadêmica direta e sistemática,

realizada nas unidades de formação de ensino superior por

professores graduados em serviço social e com registro ativo

no Conselho Regional de Serviço Social que regula sua área

geográfica de atuação.

28 Entre as atribuições do Conselho Federal de Serviço Social,

inclui-se a fiscalização do exercício profissional, inclusive a

averiguação de denúncias, em primeira instância, acerca da

atividade profissional do assistente social no território

brasileiro.

Julgue os itens seguintes, no que se refere ao exercício profissional

do assistente social.

29 As atribuições profissionais do assistente social que atua na

área da saúde incluem a montagem de processo e o

preenchimento de formulários para viabilização de tratamento

fora de domicílio, medicação de alto custo e fornecimento e

equipamentos como órteses, próteses e meios de locomoção.

30 O serviço social na área da saúde deve ser realizado de forma

competente e crítica, de modo a se articular ao movimento dos

trabalhadores e de usuários da saúde; facilitar o acesso de todo

e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da

rede de serviços e direitos sociais; atuar em equipe; estimular

a intersetorialidade; construir e efetivar espaços de

participação popular e assessorar os movimentos e conselhos

sociais.

31 O laudo social é um documento resultante da perícia social,

composto por introdução, identificação dos sujeitos

envolvidos, metodologia, relato analítico e conclusão ou

parecer social.

32 A construção do parecer social deve ser embasada na

observação e realização de estudo socioeconômico de uma

situação e deve exprimir a opinião profissional, acerca do

objeto pertinente ao objetivo que gerou a solicitação do

parecer.

Acerca dos determinantes sócio-históricos do serviço social no

Brasil, julgue os itens a seguir.

33 No Brasil, as grandes instituições assistenciais e

previdenciárias emergiram como parte dos esforços

reformadores do regime militar de 1964, em resposta às

pressões das novas forças sociais e urbanas da época.

34 A ruptura com a herança conservadora no serviço social deve

ser entendida de forma processual e tem como pré-requisito

que o assistente social aprofunde a compreensão das

implicações políticas de sua prática profissional,

reconhecendo-a como polarizada pela luta de classes, bem

como pelo enriquecimento do instrumental científico de análise

da realidade social e o acompanhamento atento à dinâmica

conjuntural.



||130RM15_005_06N488478|| CESPE | CEBRASPE – RMMult – Aplicação: 2015

Com relação às transformações contemporâneas no modo de

produção, julgue os itens a seguir.

35 No neoliberalismo, inscrito no capitalismo monopólico, a

intervenção estatal incide na organização e na dinâmica

econômicas de forma sistemática, intrínseca e contínua.

36 O trabalho no capitalismo se tornou estranhado, o que resulta

na realização do ser social, um processo em que o produto do

trabalho se torna íntimo a seu produtor, o trabalhador.

37 A nova morfologia do trabalho contemporâneo se caracteriza

pela redução dos postos precarizados.

No que diz respeito à atuação profissional e ao contexto das

políticas sociais, julgue os itens de 38 a 44.

38 A interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de um

enfoque amplo, de modo que sejam utilizados os instrumentais

analíticos das sociologias das profissões, da análise das

políticas sociais e da análise institucional.

39 O paradigma da desinstitucionalização na saúde mental vem

sendo combatido no debate contemporâneo do serviço social,

que ataca tal iniciativa por compreendê-la como processo de

desresponsabilização do Estado ante a atenção à saúde mental.

40 A assessoria e consultoria a órgãos da administração pública

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades

relacionadas ao serviço social não são tarefas exclusivas dos

assistentes sociais, uma vez que podem ser realizadas por

profissionais com formação técnico-profissional na área das

ciências humanas.

41 A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da

Trabalhadora busca incorporar a categoria trabalho como

determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da

coletividade, de modo que o trabalho seja incluído nas análises

de situação de saúde e nas ações de promoção em saúde.

42 O assistente social, ao atuar na Política Nacional de Saúde

do Trabalhador e da Trabalhadora, deve buscar o

desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde do

trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a

proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da

morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento

e dos processos produtivos.

43 Para se considerar o serviço social no âmbito das

transformações societárias, deve-se compreendê-lo a partir de

sua inserção no contexto da reprodução das relações sociais

das classes na sociedade do capital.

44 As políticas sociais exercem, entre suas funções econômicas,

atribuições diretas e indiretas que ainda se fundem no terreno

estratégico, com vistas à garantia dos superlucros dos

monopólios.

Julgue os itens subsequentes, com relação à atuação e às requisições

profissionais do assistente social.

45 O serviço social em saúde atua em quatro grandes eixos:

atendimento direto aos usuários; assessoria, formação e

qualificação profissional; mobilização, participação e controle

social; e investigação, planejamento e gestão.

46 Em relação ao uso abusivo do álcool, a atenção hospitalar

iatrogênica contempla as necessidades da maioria dos

indivíduos que tem poucos problemas com o consumo de 

álcool, os quais constituem parcela menor da população de

consumidores.

47 No debate contemporâneo crítico do serviço social, no que

toca à temática da família, compreende-se que o

reconhecimento da vivência familiar como realidade intrínseca

às diversas sociedades, culturas e tempos históricos prescinde

do entendimento da estrutura econômico-social na qual se

insere.

48 A residência multiprofissional é um eixo importante no

desenvolvimento de formação de recursos humanos no Sistema

Único de Saúde voltado para a promoção da saúde, com foco

na integralidade e na intersetorialidade, na gestão democrática

e na interdisciplinaridade.

49 A modalidade de especialização sob a forma da residência

multiprofissional em saúde aproxima os campos da educação

e da saúde ao colocar em um mesmo espaço diferentes

conhecimentos e campos profissionais e promover a interação

entre gestores, profissionais dos serviços, profissionais

residentes, docentes e usuários.

50 Durante o processo de Assembleia Constituinte, entre 1987 e

1988, o CFESS expressou participação ativa nas subcomissões

e na Comissão da Ordem Social, quando defendeu a

seguridade social sobre o tripé articulador da saúde, assistência

e previdência social.


