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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida,
transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

QUESTÃO 1

A trajetória do serviço social também conta com a luta contra o conservadorismo — um dos
principais objetivos do projeto ético-político, objetivado no Código de Ética, nas diretrizes curriculares
e na lei de regulamentação da profissão. Sendo assim, o combate ao preconceito, inerente ao
conservadorismo, é atual e necessário em um cenário em que a luta de classes e a luta entre projetos
societários e profissionais estão evidentes.

CFESS. O que é preconceito? Série Assistente social no
combate ao preconceito. Caderno 1. Brasília: CFESS, 2016, p. 8.

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

AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A RECUSA DO PRECONCEITO PELOS(AS) ASSISTENTES SOCIAIS

Ao elaborar seu texto, aborde:

1 um princípio do Código de Ética do Assistente Social; [valor: 4,00 pontos]
2 as implicações do preconceito à concretização do projeto ético-político profissional. [valor: 5,50 pontos]

Cargo:  – 1 –
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

A violência contra crianças e adolescentes é inaceitável. Esse tipo de prática consiste em grave
violação aos direitos humanos e se soma às altas estatísticas de violência registradas no Brasil.
A sociedade brasileira tem uma grande tarefa diante de si: promover e consolidar uma cultura de
equidade e de respeito aos direitos de todas as crianças para que elas possam crescer livres de violência,
como determinam a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Brasil: UNICEF pede tolerância zero à violência contra crianças e
adolescentes. Internet: <https://nacoesunidas.org> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito de violência. 

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: 

1 a violência como problema de saúde pública; [valor: 3,50 pontos]
2 conceitos de violência e de violência doméstica; [valor: 2,50 pontos]
3 o papel da escola e da equipe de serviço social diante de casos suspeitos ou caso de violência contra crianças e

adolescentes. [valor: 3,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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