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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da institucionalização do serviço social no Brasil e o
movimento de reconceituação na América Latina, julgue os itens a
seguir.

51 No Brasil, a ruptura do modelo tradicional de serviço social
ocorreu a partir da segunda metade dos anos 70 do século XX;
até então, a renovação desse modelo estava inscrita no marco
desenvolvimentista-modernizante, compatível com as
exigências do projeto ditatorial.

52 No Brasil, o serviço social afirmou-se como profissão,
nos anos 50 do século XX, por meio da vinculação com o setor
privado em contexto de ampliação da relação democrática do
Estado junto à sociedade civil.

53 A gênese da reconceituação do serviço social na América
Latina está relacionada ao questionamento sobre o papel da
profissão em face do subdesenvolvimento bem como a
determinados condicionantes, entre os quais, o surgimento de
novos sujeitos políticos e o impacto da Revolução Cubana.

54 A afirmação da consagrada divisão de trabalho entre cientistas
sociais e assistentes sociais representa a principal conquista do
processo de reconceituação do serviço social.

Considerando os fundamentos teórico-metodológicos do serviço
social, julgue os que se seguem.

55 Desde o final da década de 80 do século passado, o serviço
social brasileiro convive com a expressão de diferentes
posicionamentos teórico-metodológicos e político-ideológicos,
observando-se a diversificação das demandas de trabalho e a
consequente consolidação da condição dos profissionais da
área como executores de políticas sociais.

56 Em face dos desafios da atual conjuntura sociopolítica
associada ao modelo capitalista, o serviço social busca refazer
e reconstruir, nas relações sociais, as práticas individuais,
podendo alcançar, ao mesmo tempo, as dimensões de síntese
e a criação de novas propostas coletivas.

57 No Brasil, a recente reestruturação dos processos de trabalho
e das formas de gestão no âmbito da administração pública
favorece a inserção dos profissionais do serviço social nos
poderes Legislativo e Judiciário, ainda que a natureza das
atividades ali desenvolvidas não configure área de competência
e de atribuição privativa do assistente social.

58 A matriz positivista caracteriza-se pela abordagem das relações
sociais dos indivíduos no plano de suas vivências imediatas,
como fatos, ou dados, que se apresentam em sua objetividade
e imediaticidade.

59 O aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de intervenção
no serviço social, com metodologias de ação pautadas na busca
de padrões de eficiência, sofisticação de modelos de análise,
diagnóstico e planejamento, apoia-se na orientação marxista.

Considerando o processo de construção, os desafios do projeto
ético-político e a legislação específica do serviço social, julgue os
itens de 60 a 67.

60 O elemento constitutivo do projeto ético-político que se
relaciona com a explicitação de princípios e valores
ético-políticos materializa-se, entre outros aspectos, pela
produção de conhecimentos no interior do serviço social.

61 O comprometimento do serviço social com os interesses da
classe trabalhadora, que permitiu a construção do projeto
ético-político-profissional, ocorreu após o período marcado
pelos ideais do movimento de reconceituação do serviço
social, que coincidiu com a aprovação da Constituição de
1988.

62 A dimensão jurídico-política da profissão de assistente social
restringe-se aos componentes construídos e legitimados pela
categoria profissional, tais como o código de ética, a lei de
regulamentação e as novas diretrizes curriculares dos cursos de
serviço social.

63 A docência no curso de serviço social, tanto em nível de
graduação quanto no de pós-graduação, deve ter caráter
interdisciplinar, não sendo privativa do assistente social a
atribuição de assumir as disciplinas que exijam conhecimentos
próprios e adquiridos no referido curso de formação regular.

64 A atuação do assistente social em terapias individuais ou
coletivas requer formação complementar e reconhecimento dos
conselhos regionais de serviço social.

65 O profissional que, no exercício de funções, atividades ou
tarefas atribuídas ao assistente social, ocupe cargo de
designação genérica está isento de registro no conselho
regional de serviço social.

66 A conjuntura brasileira recente, marcada pela redução de
direitos sociais, impõe limites à atuação do profissional do
serviço social no que diz respeito ao engajamento político na
defesa dos referidos direitos, condicionando-se o assistente
social a atender às demandas do projeto neoliberal.

67 Ainda que não esteja capacitado pessoal e tecnicamente, o
assistente social deve assumir a responsabilidade por
atividades demandadas pelos usuários do serviço.

Acerca de fundamentos éticos e ética profissional julgue os itens
seguintes.

68 A origem da moral atende a necessidades práticas de
regulamentação do comportamento dos indivíduos, cumprindo
uma função social no processo de reprodução das relações
sociais.

69 De acordo com a perspectiva marxista, a ética orienta a
reflexão humana em direção à realização da liberdade no
horizonte da emancipação, pois, fazendo parte das escolhas
humanas, as ações éticas interferem, de algum modo, nos
processos sociais.

70 O tratamento moral da questão social revela-se na defesa de
um projeto que busca assegurar a ordem, constituindo as lutas
políticas indícios de uma desordem que deve ser combatida.

71 A ética é um modo de ser prático-social que, para se objetivar,
supõe a participação consciente e racional do indivíduo que
dispõe de um grau relativo de liberdade, de autonomia, para
avaliar, escolher, deliberar e projetar suas ações.

Considerando temas historicamente articulados, a questão social e
os direitos de cidadania, julgue os itens subsequentes.

72 A relação entre questão social e direitos exige o
reconhecimento do indivíduo social, com sua capacidade de
resistência e conformismo frente às situações de opressão e de
exploração vivenciadas.

73 Os direitos com os quais as políticas públicas se identificam
são os individuais, que se guiam pelo princípio da liberdade.

74 No marco da teoria social crítica, a questão social é
considerada um fenômeno recente, típico do trânsito do padrão
de acumulação no esgotamento dos trinta anos gloriosos da
expansão capitalista.

75 A questão social, cujas múltiplas expressões são alvo do
exercício profissional do assistente social, encontra-se na base
da profissionalização do serviço social como atividade auxiliar
e subsidiária na reprodução da força de trabalho, revelando,
assim, o seu caráter contraditório.
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Julgue os próximos itens, relativos à seguridade social no Brasil.

76 A saúde da família, considerada um conjunto de ações

vinculadas à atenção básica, direcionadas para distintos grupos

populacionais, constitui a principal estratégia de atenção à

saúde no país.

77 Em relação à política nacional de humanização do SUS, a

transversalidade implica reconhecer que as diferentes

especialidades e práticas de saúde podem interagir com a

experiência daquele que é assistido.

78 A atual concepção de saúde do trabalhador considera o aspecto

social como determinante das condições da saúde, apregoando

tanto o tratamento de doenças como — e sobretudo — sua

prevenção por meio de ações de promoção da saúde.

79 O primeiro nível de atenção do SUS é o atendimento básico

efetuado por profissionais da medicina. Esse nível se

caracteriza por ações de proteção da saúde que visam ao

diagnóstico, ao tratamento e à reabilitação dos pacientes.

80 De acordo com a política nacional de assistência social, os

serviços de proteção social especial, que requerem

acompanhamento individual e maior flexibilidade nas medidas

protetivas, devem ser realizados nos centros de referência da

assistência social.

81 O princípio da democratização, presente na Constituição

Federal de 1988 (CF) e na Lei Orgânica de Assistência Social

(LOAS), materializa-se em diferentes instâncias, inclusive na

deliberativa, na qual estão incluídas as comissões intergestoras.

82 A gestão financeira da assistência social se efetiva por meio de

fundos geridos pelos próprios conselhos de assistência

espalhados pelo país.

83 Os objetivos da seguridade social fundamentam-se, entre

outros aspectos, no caráter democrático e descentralizado da

administração, mediante gestão bipartite com participação dos

aposentados e dos empregadores.

84 Depreende-se dos princípios constitucionais da seguridade

social e de sua efetivação que as fontes de recursos para seu

financiamento são diversificadas e que esse financiamento tem

caráter progressivo.

85 O princípio organizador das políticas sociais brasileiras

voltadas à população economicamente ativa e aos inativos

ampara-se no assalariamento formal no mercado de trabalho.

86 A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido ao

segurado incapacitado para o trabalho — inclusive para aquele

incapacitado por acidente de qualquer natureza —, desde que

ele tenha contribuído por, no mínimo, seis meses.

A dimensão jurídico-política da profissão caracteriza-se
por um aparato estritamente profissional e outro, de caráter mais
abrangente. Esse último envolve o conjunto de leis (a legislação
social) advindas do capítulo da Ordem Social da CF, que, embora
não exclusivo da profissão, a ela diz respeito tanto pela sua
implementação por assistentes sociais em suas áreas de intervenção
quanto pela participação que tiveram as vanguardas profissionais na
construção e aprovação das leis e no reconhecimento dos direitos
na legislação social por parte do Estado.

Joaquina Barata Teixeira e Marcelo Braz. O projeto ético-político do

Serviço Social. In: CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e

competências profissionais. Brasília: 2009, p.192 (com adaptações).

Considerando o tema abordado pelo texto acima, julgue os itens
subsequentes.

87 Integram os sistemas de ensino dos estados e do Distrito
Federal somente as instituições mantidas pela rede pública.

88 De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência contra a
mulher caracteriza-se pela lesão corporal, de modo que um
dano patrimonial, por exemplo, não pode caracterizar ato de
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

89 O Programa Nacional de Direitos Humanos–3 recomenda a
realização de campanhas sobre paternidade responsável, bem
como a ampliação da licença-paternidade, como forma de
contribuir para a corresponsabilidade e para o combate ao
preconceito relativo à inserção das mulheres no mercado de
trabalho.

90 Conforme as deliberações das Nações Unidas sobre a mulher,
a concepção de gênero vai além do aspecto biológico e inclui
a compreensão das relações entre homens e mulheres como
produto de padrões socioculturais.

91 Os princípios fundamentais emanados das diretrizes das
Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil
recomendam a realização de programas preventivos
direcionados aos jovens, prioritariamente àqueles a partir de
doze anos de idade.

92 A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo
de incapacidade, de idade avançada, de tempo de serviço, de
desemprego involuntário, de encargos de família e de reclusão
ou morte daqueles de quem os dependentes dependiam
economicamente.

93 De acordo com as alterações recentes da LOAS, consideram-se
entidades de assistência social somente as entidades de
atendimento no âmbito da proteção social básica, que
executam serviços dirigidos às famílias, desde que em caráter
continuado, permanente e planejado.

94 O Estatuto do Idoso prevê aplicação de multa para os casos de
omissão quando o profissional de saúde ou o responsável pelo
estabelecimento de saúde tiver conhecimento de crimes
praticados contra idosos em instituições de longa permanência
e não comunicar os fatos à autoridade competente. 

95 Constitui responsabilidade do estabelecimento de ensino
notificar às autoridades — conselho tutelar, juiz competente da
comarca e representante do Ministério Público — a relação de
alunos com faltas acima de 50% do percentual permitido em
lei.



||MPEPI11_009_20N901401|| CESPE/UnB – MPE/PI

 – 6 –

Com relação às políticas e aos programas sociais dirigidos a
populações específicas, julgue os itens seguintes.

96 De acordo com a Lei Nacional de Adoção, os pretendentes à
adoção domiciliados no Brasil devem apresentar, entre outros,
atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes
criminais e certidão negativa de distribuição cível.

97 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil visa
amenizar, por meio da concessão de bolsas para famílias de
crianças e adolescentes envolvidos no trabalho precoce, a
prática do trabalho exercido por menores de dezoito anos de
idade — salvo no caso de menores a partir dos dezesseis anos
de idade que trabalhem na condição de aprendiz. 

98 O tipo mais frequente de violência a que estão sujeitas as
crianças e os adolescentes é a violência conjuntural,
relacionada, principalmente, ao fato de que muitos deles se
originam de famílias em precária situação socioeconômica.

99 O Estatuto da Igualdade Racial, instituído em 2010, considera
população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram
pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

100 Situações decorrentes de desigualdades étnicas que acarretem
lesões e ameaças de lesão aos interesses da população negra
devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário em ação civil
pública, entre outros instrumentos.

101 A atual lei sobre drogas trata o uso de drogas como uma
questão de polícia, na medida em que obriga os usuários a se
submeterem a tratamento, contribuindo para o aumento da
demanda judicial por tratamento e para que o atendimento no
Sistema Único de Saúde seja tratado como uma questão que
depende de determinação judicial.

102 Análises críticas das ações preventivas relativas ao uso de
drogas realizadas no país destacam o seu caráter amedrontador
e a falta de precisão das informações veiculadas. Essas análises
recomendam que sejam utilizadas formas inovadoras de
prevenção que alcancem a população em situação de rua.

103 A globalização da economia é um dos fatores determinantes
para o movimento observado atualmente da epidemia do
tabagismo e de doenças relacionadas ao tabaco de países
desenvolvidos para países em desenvolvimento.

104 Nas situações em que se configure omissão ou abuso por parte
dos pais ou do responsável, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) prevê a destituição do poder familiar como
medida de proteção, por meio de ação do Ministério Público.

Conforme o Levantamento Nacional do Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, em
novembro de 2010 havia 17.703 adolescentes em privação e
restrição de liberdade, sendo 12.041 em internação, 3.934 em
internação provisória e 1.728 em semiliberdade. Comparativamente
a 2009, houve crescimento de 4,5%. Doze estados contribuíram
para o aumento dessa taxa, e quinze, para sua diminuição. O
aumento de internações foi de 1,18%, o de internações provisórias,
de 13,34% e o de semiliberdade, de 10,20%.

BRASIL. SEDH/PR. Levantamento Nacional - Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei. Secretaria de
Direitos Humanos. Brasília. 2010, p.32 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subsecutivos acerca do ECA.

105 O ECA estabelece que os adolescentes com doença ou
deficiência mental em cumprimento de medida socioeducativa
de semiliberdade devem receber tratamento individual e
especializado, em local adequado às suas condições.

106 De acordo com o ECA, a medida de internação, cujo prazo
máximo é de dois anos, visa, prioritariamente, à sanção.

No que concerne a dimensão investigativa, processos de
planejamento e de intervenção profissional, julgue os itens a seguir.

107 O questionário, como instrumento de coleta de dados, deve ser
preenchido pelo entrevistador durante a entrevista face a face.

108 O processo de planejamento implica pensar antes de agir,
analisar cada uma das possibilidades e suas respectivas
vantagens e desvantagens, ou seja, visa traçar os possíveis
caminhos em direção ao futuro, sem, contudo, predizê-lo.

109 O assistente social deve ser capaz de entender as demandas que
lhes são colocadas, mediando os interesses em determinada
direção ético-política e reconstruindo o objeto da intervenção.

110 São documentos resultantes da planificação o plano —
documento que detalha a política, as diretrizes, metas e
medidas instrumentais —, o programa — que sistematiza e
estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de
ações — e o projeto — instrumental mais próximo da
execução.

111 A atitude investigativa como processo analítico intelectual
busca a reconstrução do objeto de intervenção profissional.
Para tanto, exige-se uma sistematização da prática, de forma a
se garantir, por um lado, a centralidade da teoria/método e, por
outro, a sua instrumentalização na dimensão técnico-operativa.

112 A formulação de um projeto de intervenção apoiado na teoria
dialético-crítica tem como referência os fatos observados, com
o objetivo de se evidenciarem as relações entre esses fatos.

113 Partindo-se da premissa de que, intuitivamente, o pesquisador
está sempre investigando, é correto afirmar que toda
investigação é uma pesquisa científica que, por isso, produz
conhecimento teórico.

O exercício profissional do assistente social exige, atualmente,
consistente conhecimento teórico-metodológico e capacitação
técnico-operacional, que possibilitem a definição de estratégias e
táticas de intervenção profissional. Com relação à dimensão
técnico-operacional do serviço social, julgue os itens que se
seguem.

114 Laudos e relatório resultam de um estudo realizado a partir da
avaliação de um profissional, que pode apresentar, ainda, um
parecer sobre o que foi analisado. A diferença entre laudo e
parecer reside na natureza da fundamentação técnica de ambos.

115 Na condução de entrevista no contexto judicial, recomenda-se
ao assistente social colher informações sobre os antecedentes
do entrevistado, evitando, dessa forma, que este seja obrigado
a repetir informações que já constem dos autos processuais.

116 Como a modalidade de entrevista semiestruturada facilita a
obtenção de dados, além de possibilitar a compreensão de sua
dinâmica, os assistentes sociais a têm frequentemente adotado.

117 A socialização das informações relativas aos direitos sociais,
para além da simples orientação da legislação e dos atos
normativos, constitui um processo político que visa tornar
transparente para o usuário o significado das políticas sociais.

118 Na elaboração de um parecer, deve-se levar em consideração
a observação e os estudos socioeconômicos, que exigem
aproximação com a realidade social dos sujeitos demandantes
da ação. Essa aproximação pode ser efetuada exclusivamente
por meio de visita domiciliar. 

119 A intervenção em situações familiares consiste em identificar
as fontes de dificuldades familiares e as possibilidades de
mudança, as quais pressupõem transformações das relações
internas das famílias e das relações delas com a sociedade. 

120 A parceria incrementada no mesmo espaço profissional, onde
diferentes ângulos de intervenção são produzidos, ainda que
não ocorra sistematização de uma proposta comum, configura
uma prática interdisciplinar.
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. 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.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas 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.

Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA: ÉTICA E PROFISSIONALISMO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< importância do comportamento ético na administração pública e no combate ao patrimonialismo;
< importância do concurso público para a profissionalização do Estado;
< papel dos órgãos de fiscalização e do Ministério Público na modernização do Estado.
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