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• Cada questão discursiva deve ter uma resposta de no máximo 30 linhas.
• Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.
• Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo
deste caderno de questões.
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• Verifique se o TIPO de PROVA que consta na Folha Definitiva de
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Resposta é o mesmo deste caderno.
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contenha a prova para o cargo que você se inscreveu, solicite ao
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Fiscal que providencie sua substituição.
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• Assine as FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS, da prova OBJETIVA
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e DISCURSIVA, com caneta de tinta AZUL ou PRETA.
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• Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou

• A duração da prova é de 5 (cinco) horas.
• O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h30 (uma hora e
trinta minutos) após o início da prova.
• O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato.
• Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de respostas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato

________________ _______ ___________________
Concursos

PAP€RP
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O gabarito preliminar e a prova estarão
disponíveis em 48 horas no site
www.faperp.org.br/tjpb
Concursos

FAPepp

LENDA DO BOXE"? Alguém vai achar que é
brasileiro? E por que informar a idade na
manchete, a não ser que fosse de relevância
extrema?
[6] O jornal gosta de correr riscos. Em outro
caderno, cravou EMBRAER É ALVO DE
PROTECIONISMO NOS EUA. A xícara parou a
meio caminho. Me perguntei se era isso mesmo:
o que poderia significar "alvo de protecionismo"?
Os EUA estariam protegendo a Embraer? Não
podia ser isso, não porque esse não pudesse ser
o sentido da manchete. Simplesmente, achei que
o fato seria incompatível com posições
americanas típicas.
[7] Ser alvo de protecionismo significa,
considerado o texto, que a Embraer é atacada
para que empresas americanas sejam
protegidas. Ou seja, empresas americanas são
objeto de protecionismo. A Embraer ser alvo
significa que é combatida com medidas de
proteção (protecionistas) a suas concorrentes?
[8] O texto informa que a Embraer está sendo
combatida nos EUA para que não vença uma
licitação. Ou seja, os EUA estão protegendo
companhias americanas (na verdade, atacando a
Embraer). O protecionismo dos EUA é a proteção
de suas empresas.
[9] Peço ajuda aos universitários...

CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o texto abaixo para responder às
questões de 1 a 7.
Manchetes
Sírio Possenti

[1] Ler manchetes é uma aventura. Jornais têm
um contrato com seus leitores, dizem estudiosos
do discurso. O fundamental é o da veracidade: o
leitor deveria poder acreditar que o que lê no
jornal é verdadeiro. Trata-se de uma "verdade"
precária, de fato. Não sei o que seria dos
historiadores se sua única fonte fosse a mídia.
Ainda bem que podem analisar as guias de
importação e de exportação e outros
documentos.
[2] Além de acharem que sustentam esse
contrato, jornalistas são levados a crer que as
línguas podem ser exatas: bastaria alguma
competência e um pouco de caráter para tornar
as notícias objetivas. Ledo engano. É claro que
línguas, às vezes, podem ser objetivas. Melhor
dizendo: alguns textos podem até ser objetivos,
considerado um contexto histórico e um
conjunto de pressupostos.
[3] Mas os jornais parecem fazer um esforço
especial para dar trabalho aos leitores. Uma das
manchetes da Folha de 8/11/2011, por exemplo,
é "DILMA NOMEIA PARA VAGA DO SUPREMO
GAÚCHA
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO". Um estudioso de processamento
mental de sequências mais ou menos "simples"
testaria esta manchete contra esta outra: DILMA
NOMEIA GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO PARA VAGA DO SUPREMO. Creio que
obteria resultados interessantes sobre maiores
ou menores dificuldades de interpretação de
estruturas mais ou menos "diretas".
[4] Mas uma manchete desse tamanho é um
escândalo - quase não é manchete. Um chefe [de
redação] poderia propor DILMA NOMEIA
GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
PARA O SUPREMO, deixando para o leitor a
"descoberta" de que se trata de preencher uma
vaga.
[5] Parênteses: ritmo e relevância deveriam ser
os traços fundamentais da manchete: MORRE
AOS 67 ANOS JOE FRAZER, LENDA DO BOXE
MUNDIAL, na Folha do dia 9/11/2011, é o fim da
picada! Por que não "MORRE JOE FRAZER,
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Disponível em <http://terramagazine.terra.com.br>(adaptado).

QUESTÃO 1
Observe a frase: "Ainda bem que podem analisar
as guias de importação e de exportação e outros
documentos." (parágrafo 1).
Assinale a
alternativa que apresenta a versão dessa mesma
frase na voz passiva sintética, de acordo com as
regras da norma padrão da língua portuguesa.
a) Ainda bem que se pode analisar as guias de
importação e de exportação e outros
documentos.
b) Ainda bem que se podem analisar as guias de
importação e de exportação e outros
documentos.
c) Ainda bem que as guias de importação e de
exportação e outros documentos podem ser
analisados.
d) Ainda bem que pode ser analisado não só as
guias de importação e de exportação mas
também outros documentos.

d>
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 5

De acordo com a gramática normativa, a frase
"Me perguntei se era isso mesmo" (parágrafo 6)
apresenta:
a) erro de colocação pronominal, que pode ser
corrigido com a colocação mesoclítica do
pronome oblíquo átono.
b) erro de colocação pronominal, que pode ser
corrigido com a colocação mesoclítica ou
enclítica do pronome oblíquo átono.
c) colocação pronominal opcional entre ênclise
e próclise.
d) erro de colocação pronominal, que pode ser
corrigido com a colocação enclítica do
pronome oblíquo átono.

Na frase "Não podia ser isso, não porque esse
não pudesse ser o sentido da manchete."
(parágrafo 6), a palavra "porque" está
corretamente empregada, como aparece em:
a) Veja porque você não deve abusar do cartão
de crédito.
b) Não se deve abusar do cartão de crédito
porque os juros são muito altos.
c) O povo abusa do cartão de crédito. Explicar
porque não é difícil.
d) Quero saber porque eu não devo abusar do
cartão de crédito.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa pontuada corretamente.
a) Morre, aos 67 anos, Joe Frazer lenda do boxe
mundial.
b) Lenda do boxe mundial, morre aos 67 anos,
Joe Frazer.
c) Lenda do boxe mundial, Joe Frazer morre aos
67 anos.
d) Joe Frazer aos 67 anos, morre lenda do boxe
mundial.

Na locução "às vezes", o acento grave indica:
a) preposição no plural, que concorda com
"vezes", como em " às custas", "às
escondidas".
b) locução conjuntiva, como em "à proporção
que", "à medida que".
c) contração de duas vogais de mesma
classificação morfológica, como em "às
avessas", "às favas".
d) contração de duas vogais iguais, como em "à
noite", "à tarde".
QUESTÃO 4
Segundo autor, a manchete sobre a Embraer
(parágrafo 6):
a) pode ser lida de duas formas e uma delas, a que
lhe pareceu mais óbvia, lhe provocou estranha
mento porque contrariava o seu conhecimento
de mundo.
b) pode ser lida apenas de uma maneira, porque a
língua só autoriza essa leitura, independen
temente do conhecimento de mundo do leitor.
c) é uma "aventura", porque é inteligível mesmo
sem a leitura do texto que a acompanha.
d) pode ser lida de duas formas, mas apenas sua
primeira leitura se confirmou com a leitura do
texto.

FAPERP

QUESTÃO 6

QUESTÃO 7
A relação entre os períodos que compõem o
penúltimo parágrafo do texto é de:
a) explicitação ou equivalência de sentidos.
b) alternância de sentidos.
c) reformulação de sentidos.
d) exemplificação de sentidos.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

O sudoku é um jogo de raciocínio lógico que se
tornou popular em todo o mundo. O sudoku
clássico costuma usar uma grade quadrada 9x9
(portanto com 81 células), constituída de 9
subgrades 3x3 (com 9 células cada uma). O
objetivo do jogo é preencher as células com as
seguintes regras:
I. Cada uma das 81 células da grade 9x9 que
aparecer vazia deve ser preenchida com um
dos algarismos de 1 a 9, de tal forma que
cada algarismo apareça uma e somente uma
vez em cada linha e em cada coluna;
II. As células das 9 subgrades devem ser
preenchidas de tal forma que todos os al
garismos de 1 a 9 apareçam no seu interior,
ou seja, sem repetição.
Observe a grade exibida a seguir. Indepen
dentemente de como seja completada, os
algarismos correspondentes às células A, B e C,
segundo as regras do Sudoku, devem ser,
respectivamente:

Os 22 dirigentes de uma empresa estão
reunidos, sentados ao redor de uma mesa
circular. Fernando preside a reunião. Quando se
conta o número de dirigentes, tanto no sentido
horário quanto no sentido anti-horário,
começando por Fernando, observa-se que
Antonio, um dos dirigentes, aparece na mesma
posição. Qual das alternativas corresponde à
posição de Antonio, a partir de Fernando?
a) Nona.
b) Décima.
c) Décima primeira.
d) Décima segunda.

b) 2, 5, 7.
c) 2,7,3.
d) 2,4,1.

QUESTÃO 9
Sejam u, v e w três retas coplanares, duas a duas
paralelas. A negação desse fato equivale a:
a) u e v não são paralelas ou u e w não são
paralelas.
b) u e v são paralelas, mas u e w não são.
c) u e w são paralelas, mas u e v não são.
d) u, v e w são 2 a 2 concorrentes.
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QUESTÃO 11
Na figura (I) os segmentos OA, OB e OC têm o
mesmo comprimento e são 2 a 2 perpen
diculares. Na figura (II), construída a partir da
figura (I), os seis segmentos têm o mesmo
comprimento, sendo os segmentos AA', BB' e
CC, respectivamente, paralelos aos segmentos
OB, OC e OA. Assinale a única afirmação falsa,
relativa à figura (II).

a) Os pontos O, A, B, C, A', B' e C sãos vértices
de um mesmo cubo.
b) Os pontos O, A, B e C são vértices de um
mesmo tetraedro regular.
c) Os triângulos OAB, OBC e OAC são isósceles,
retângulos e congruentes.
d) Os quadriláteros OAA'B, OBB'C e OCCA são
quadrados.
QUESTÃO 12
Na sequência infinita (1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,5,7,...) a
posição 15.618 é ocupada pelo algarismo:
a) 1.
b) 3.
c) 5.
d) 7.
FAPERP

QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

A figura exibe um quadrado Q, cujo lado mede 4
cm, e dois arcos de circunferência com centro no
seu vértice O, um de raio 2 cm e o outro de raio
4 cm. Sobre as áreas S(A) e S(B) das regiões,
respectivamente, A e B, que aparecem som
breadas, e S(Q), de Q, pode-se assegurar:

Observe atentamente a imagem abaixo, que
mostra a área de trabalho (desktop) de um
usuário no Sistema Operacional Windows 7, sem
privilégios de Administrador.

a)
b)
c)
d)

S(A) < S(B).
S(A) = S(B).
S(A) = (3/2)S(B).
2[S(A)+S(B)] = S(Q).

QUESTÃO 14
Quando utilizamos a internet para realizar
transações financeiras no site de um banco
(Internet Banking), devemos tomar alguns
cuidados essenciais para evitar roubos de
identidade e ações criminosas de hackers. Julgue
as dicas abaixo e indique a alternativa correta
quanto às ações relativas a esse tipo de
precaução:
I. Utilizar um antivírus instalado no computador
e atualizado.
II. Observar atentamente que a URL do site está
utilizando o protocolo HTTP em vez do HTTPS.
III. Desabilitar os cookies no Internet Explorer
antes de acessar o banco.
IV. Caso desconfie da autenticidade do site,
utilizar
propositadamente
uma
senha
incorreta a para verificar se o sistema gera
um erro.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

FAPERP

Quando clicamos no ícone "iTunes" e apertamos
a tecla "Delete" do teclado, uma mensagem será
exibida pelo sistema operacional antes dele
completar a ação. Qual o nível de informação
que esse alerta irá exibir?
a) O sistema perguntará se o usuário tem
certeza que deseja excluir o programa
"iTunes".
b) O sistema perguntará se o usuário tem
certeza que deseja excluir o atalho "iTunes".
c) O sistema exibirá uma mensagem informando
que o usuário não possui privilégio de
Administrador para excluir o programa
"iTunes".
d) O sistema perguntará se o usuário tem
certeza que deseja excluir o atalho "iTunes" e
fornecerá informações adicionais para
desinstalar o programa, caso essa fosse a
intenção do usuário.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Considere o texto abaixo, redigido no Microsoft
Word 2007 no idioma Português-BR, e analise as
afirmações abaixo para indicar a resposta
correta.

Em relação a Internet e Intranet, assinale a
alternativa incorreta.
a) O navegador, também conhecido como
browser, é a ferramenta mais indicada para
navegar entre os sites da Web e visualizar
conteúdos dinâmicos.
b) Uma URL, quando começar por "WWW",
necessariamente indica que este endereço
está publicado na internet.
c) Uma intranet é uma espécie de internet com
acesso restrito à utilização somente dentro
de uma empresa, de forma que o público em
geral não conseguirá sequer visualizar o seu
endereço.
d) O e-mail é apenas um entre os muitos
serviços que a Internet provê, da mesma
forma que é a Web, o comunicador MSN ou
um serviço de FTP.

a) A utilização de caracteres não imprimíveis
permitiu a formatação dos itens "Biografia",
"Curiosidades" e "Referências".
b) Os estilos rápidos permitem formatar e
padronizar um documento inteiro, de tal
forma que o título "Santos Dumont (1873
1932)" deve ter utilizado o estilo padrão do
Microsoft Word, chamado "Normal".
c) É possível verificar que o parágrafo que
possui o texto utilizou o alinhamento
"centralizado", pois o texto está equidistante
das margens da tela.
d) No único parágrafo com recuo da primeira
linha, também foi utilizado o alinhamento
"justificado".
QUESTÃO 17
Com base no Pacote Office da Microsoft (idioma
Português - BR), julgue os itens a seguir e
assinale a alternativa correta.
I. A partir da versão 2007, é possível converter
um documento ou uma planilha para o
formato PDF, utilizando o menu mostrado a
seguir:

QUESTÃO 19
Julgue os itens a seguir sobre hardware e
assinale a alternativa correta.
I. Uma entrada USB permite conectar um
teclado, mouse ou um webcam ao
computador.
II. A memória de armazenamento volátil,
também conhecida como ROM, permite
armazenar grandes volumes de dados e são
expansíveis em qualquer computador.
III. Quanto maior a quantidade de pixels de um
monitor, melhor será sua resolução.
IV. Um computador apenas com placa-mãe,
processador e memória RAM já é suficiente
para executar programas.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Apenas II e IV estão corretas.

a’
Os botões A
**" —
permitem aumentar e
diminuir o tamanho da fonte do texto
selecionado,
,0 botão A - permite definir a cor do
sublinhado de um texto selecionado.
IV. O comando CTRL+S permite salvar o
documento atual.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas I e II estão corretas.
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QUESTÃO 20
Considere as seguintes afirmações sobre tipos
de arquivos e pastas no Sistema Operacional
Windows, e assinale a alternativa correta.
I. As extensões ".jpg" e ".png" são
características de arquivos de imagens, muito
encontrados na Web.
II. A partir do Microsoft Excel 2007, a extensão
padrão das planilhas de trabalho passou de
".xis" para ".xlsx".
III. A principal característica de uma pasta oculta
é que ela não pode ser apagada por um
usuário sem privilégios de Administrador.
IV. Um atalho na área de trabalho representa
uma referência para o arquivo ou para a
pasta original.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.

FAPERP

C O N H E C IM E N T O S E S P E C ÍF IC O S

QUESTÃO 21
O reconhecimento da profissão pelo Conselho
Nacional de Saúde como profissão de saúde de
nível superior, através da resolução n^ 287 de 08
de outubro de 1998, tornou o Serviço Social:
a) uma profissão específica e independente da
área da saúde.
b) o mais remunerado dos ambientes de
atuação do assistente social.
c) universal nas equipes nos programa de saúde
e hospitais.
d) um dos ambientes importantes de atuação do
assistente social.
QUESTÃO 22
A pesquisa alimenta a atividade de ensino e a
atualiza frente à realidade do mundo. Portanto,
embora seja uma prática teórica, a pesquisa
vincula pensamento e ação. Isto significa que:
a) é a realidade a única determinante dos
processos de pesquisa, a partir de sua própria
experiência cotidiana, impessoal, única,
ahistórica, mental.
b) é através da pesquisa que refletimos sobre a
intervenção profissional a partir da aproxi
mação do conhecimento e das necessidades de
cada realidade.
c) o processo de alienação passível de se realizar
nesta esfera, se edifica como forma de vida
dependente da ação consciente dos homens e
das coisas.
d) a formação de um conhecimento das mudanças
tecnológicas, organizacionais e políticas requer
uma visão restrita do assunto em tela.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Pode-se entender que um projeto é politica
mente aceitável quando:
a) corresponde integral e unicamente aos
desejos e expectativas da camada finan
ciadora do projeto, tornando-o expressivo à
burocracia.
b) representa os anseios da população local e é
restrito a um espaço circunscrito, consi
derando-se os custos um aspecto periférico.
c) significa que a proposta apresenta uma
probabilidade acima da média de ser
aprovada pelos centros decisórios e pela
população.
d) representa o projeto definido e autorizado
pelos centros gestores, desconsiderando a
opinião da população alvo.

O diagnóstico social é um instrumento
fundamental
no
desenvolvimento
sociocomunitário, já que permite:
a) a adoção de orientações teóricas, postura
introvertida conformista dos sujeitos,
observação das desigualdades sociais e
elaboração de um conjunto de necessidades
dirigidas aos usuários.
b) um conhecimento aprofundado e estratégico
da realidade social, possibilitando o desenho
de intervenções mais qualificadas, especi
ficamente dirigidas para as causas da
exclusão social.
c) a modernização do discurso superado diante
da crescente complexidade dos fenômenos
da sociedade que se pretende desenvolver na
observação dos dados levantados.
d) conhecimento dispersivo, possibilitando a
incorporação das noções de senso comum
existentes, direcionando a realidade ao
questionamento econômico e aos conheci
mentos sobre a organização.

QUESTÃO 24
O planejamento estratégico na área social pode
ser resumido como:
a) trabalho de sistematização das atividades e
dos procedimentos necessários para o
alcance dos resultados previstos.
b) diagnóstico acurado da realidade organi
zacional a partir de dados oficiais publicados
e das informações da imprensa local.
c) documento escrito com detalhes sobre o
processo de monitoramento e produtividade
da população como plano de governo.
d) participação dos sujeitos entrevistados na
pesquisa de campo, de forma a confirmar a
veracidade das informações.
QUESTÃO 25
A interdisciplinaridade enriquece e flexiona a
atuação do Assistente Social no sentido de
romper com a univocidade de discurso, de
teoria, para abrir-se na interlocução, o que
significa:
a) preservar a identidade da profissão restrin
gindo o acesso externo.
b) romper com dogmatismos muitas vezes
cultivados no interior da profissão.
c) acrescentar conhecimentos conjunturais
desnecessários à profissão.
d) mudar o repertório teórico-prático de cada
profissão, tornando-as uma só.
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QUESTÃO 27
Por perspectiva de microatuação do Serviço
Social em instituições, entende-se:
a) espaço de integração à realidade por meio da
formulação de posições solidárias como
prestação de serviços voluntários.
b) descrição empírica simplificada de situações
concretas que necessitam uma explicação
apenas imediata.
c) espaço plural de ações e gestões localizadas,
pontuais e diversificadas que constituem o
cotidiano do exercício profissional.
d) conclusões polarizadas que se constatam na
localização da situação como desafio arti
culado na particularidade.
QUESTÃO 28
A estrutura brasileira de recursos sociais é
estabelecida no processo de reprodução das
relações sociais e está apoiada:
a) na definição final dos quatro agentes do
Sistema Único de Saúde e Previdência.
b) nas cinco tendências e possibilidades
específicas das políticas focalistas do Estado.
c) na tríade composta pelas áreas da saúde, da
Previdência e da Assistência Social.
d) no binômio saúde-doença que se constrói
com qualificação teórica, técnica política e
ética.
___________________________________________ FAPERP

< £)

QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

0 uso de recursos institucionais e comunitários
no trabalho do assistente social exige:
a) a análise da realidade social, política e
econômica como forma de intimidar o Estado
para a concessão de benesses e favorecimentos.
b) que atores envolvidos no projeto participem
de seus conhecimentos conservadores e de
suas práticas uniformes e idênticas.
c) respostas à sociedade de forma cada vez
mais imediata, adaptando os trabalhadores
às novas circunstâncias de dependência.
d) a busca de uma maior racionalidade nas
ações e resultados, o que pode ser obtido por
meio da utilização do processo de
planejamento.

A motivação inicial para a análise das relações
sociais no âmbito do trabalho parte do fato que
os programas sociais são concebidos e
desenvolvidos para atender:
a) objetivos genéricos, múltiplos e de difícil
verificação a priori.
b) as regras da carreira de cargos e salários pela
Instituição interessada.
c) aos mecanismos necessários de vigilância das
atividades da equipe.
d) revisão de contratos e negociações sindicais
da categoria.
QUESTÃO 33
Atualmente torna-se imperioso olhar o mundo
sob a ótica que nos permite pensar em novas
formas de organização do processo de trabalho,
e nos remete a considerar, na intervenção
profissional tanto individual como coletiva, que a
identidade do trabalho do (a) assistente social é
marcada pelo(a):
a) consciência argumentativa, que invalide os
nexos interdisciplinares, o poder e as políticas
sociais no projeto político coletivo.
b) militância
partidária,
finalidades
sem
diversidade, fortalecimento da autocracia,
reflexão e respeito por antigos mitos e
atuações sacralizadas.
c) movimento,
determinação
do
novo,
diversidade e elementos — objeto, objetivo,
conhecimento, valor e ética — que não se
exaurem apenas no método.
d) visualização da realidade como uma
construção definitiva e acabada, que se
exaure numa relação com as demais áreas do
saber.

QUESTÃO 30
O exercício da profissão do assistente social,
enquanto empregado assalariado nas insti
tuições, tende a forçar a materialização das
exigências impostas pelos empregadores no
quadro da organização social e técnica do
trabalho. Assim:
a) a autonomia do profissional deve ser limitada
pelas normas contratuais quanto a forma e
conteúdo do trabalho.
b) são impostas pelo empregador e aceitas pelo
assistente social regulamentações específicas
ao projeto ético-político profissional.
c) estabelece-se a tensão entre projeto éticopolítico e alienação do trabalho, indissociável
do estatuto assalariado.
d) a instituição condiciona o conteúdo do
trabalho e define limites ao compromisso
profissional.
QUESTÃO 31
As organizações sociais (OS), entendidas como
terceiro setor, contêm a proposição de uma
divisão da realidade na perspectiva de:
a) visão da sociedade por meio de fatos
revolucionários isolados, provocando a
ruptura do sistema capitalista.
b) organização da sociedade civil desarticulada
do processo histórico da reforma do capital.
c) distribuição coletiva das riquezas nacionais
por meio dos imposto sobre os grandes
propriedades.
d) participação dos trabalhadores rurais nas
diferentes oportunidades do desenvolvi
mento programado.
FAPERP ____________________________________________

d>
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Os projetos do Serviço Social, de acordo com o
projeto ético-político profissional, ao situaremse nas relações sociais e na divisão sócio-técnica
do trabalho são movidos por:
a) pendências assertivas que de acordo com o
histórico do Serviço Social desde seu início
correspondem à humanização do sistema
capitalista para a classe trabalhadora.
b) busca da efetivação da humanização do
capital ao desenvolver produtos e serviços a
partir do trabalho de pessoas e da utilização
de recursos com essa finalidade.
c) toda a sociedade, de forma direta e indireta,
no atendimento individualizado consolador
das deterioradas condições de vida do núcleo
familiar.
d) demandas contraditórias que constituem
determinações históricas impulsionadoras e
expressam a capacidade de resposta da
categoria profissional.

A finalidade do uso das técnicas para a
entrevista profissional do assistente social pode
ser condensada no interesse da prestação de
atendimento, sendo para isso necessário:
a) conhecer a possibilidade de ampliar a
formação do exército de reserva de trabalho
nos moldes do capitalismo atual.
b) que o usuário conheça quem é o assistente
social, suas histórias e situações de crise
vividas, servindo-lhe de alento.
c) poucas informações, pois a situação da
pobreza é sempre a mesma e não difere de
usuário para usuário.
d) conhecer quem é o usuário, o modo como vê
o mundo, como apresenta os fatos e sua
capacidade de compreensão das orientações.

QUESTÃO 35
O trabalho profissional do assistente social, com
indivíduos, grupos ou segmentos populacionais,
deve ser documentado e registrado de acordo
com as diretrizes. Para tanto, o registro
profissional deve ser:
a) documento a constar na agenda pessoal do
assistente social, por se tratar de tarefa árdua
e trabalhosa e também para facilitar a
consulta frequente a fim de dar continuidade
ao atendimento.
b) arquivado como proteção do profissional
para evitar dificuldades posteriores e
distribuído para apresentar aspectos irrele
vantes
nas
reuniões
da
equipe
multiprofissional.
c) realizado em documento oficial
da
instituição; conter fatos e comentários em
linguagem formal; apresentar seleção de
aspectos pertinentes e significativos; permitir
a continuidade do atendimento e pesquisas.
d) efetivado para proporcionar uma fonte
contínua de revelações e denúncias sobre a
real capacidade econômica e financeira da
população que busca o atendimento nas
instituições.
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QUESTÃO 37
Embora Vasconcelos afirme em seu livro "A
prática do Serviço Social: cotidiano, formação e
alternativas na área da saúde" (2002) que 47%
das assistentes sociais afirmem não gostar ou
não saber trabalhar com reuniões de usuários,
ressaltam-se as vantagens da utilização
profissional da técnica grupai como sendo
passível de proporcionar:
a) atitudes menos defensivas e menos
individualistas, e mais solidárias, complemen
tares e integrativas voltadas para a solução
das dificuldades.
b) o dissenso grupai como fator preponderante
sobre as tomadas de posição alcançadas,
prevalecendo a decisão dos assistentes
sociais.
c) competição e agressividade como base para
entendimento da vida sem subterfúgios e
possibilitar a transferência da situação grupai
para a sociedade.
d) escolhas de apoio espiritual para rever
atitudes e ampliar convicções místicas do
usuário, escorando-se no apoio de valores
elevados.

FAPERP

QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Dentre os instrumentos de comunicação e
intervenção utilizados na área judiciária,
considera-se que tanto os relatórios como os
laudos são:
a) fruto de um trabalho avaliativo e comunicam
a importância que o documento tem para as
decisões da equipe multiprofissional e para o
juiz.
b) conclusivos, podendo conter sugestões e
também parecer, sendo que este último é
fundamentado na análise realizada e
explicitada no corpo do texto.
c) a estruturação da redação do caso, sendo
que em algumas instituições o laudo pode ser
contraditório na fundamentação da análise.
d) identificados pela informação descrita no
título, indicando a modalidade apresentada,
de forma a esclarecer o tipo de documento a
ser explicitado.

As DSTs são doenças transmitidas por meio da
relação sexual. Atualmente existe uma série de
medidas sustentadas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e na atuação de profissionais de
saúde capacitados na Abordagem Sindrômica
das DSTs, que recomendam:
a) realizar tratamento clínico, aconselhamento
pela equipe multiprofissional para evitar
qualquer relacionamento e envolvimentos
afetivos.
b) efetuar o encaminhamento imediato para um
hospital para realização de exames e
tratamento biopsicossocial em regime de
internação.
c) recorrer à estrutura laboratorial, assistência
clínica, tratamento, prevenção, forneci
mento de preservativos e aconselhamento
para testagem para o HIV.
d) efetivar o aviso obrigatório aos órgãos de
vigilância à saúde (DST/AIDS), informar o
empregador, colegas de trabalho, amigos e
vizinhos.

QUESTÃO 39
O alcoolista acaba se tornando um excluído
social e sua doença é vista como um caso de
falta de caráter. Todavia, em uma análise das
forças atuantes da sociedade, observa-se que:
a) o indivíduo passa a usar drogas apenas pela
influência dos amigos ou para aproveitar a
oportunidade da oferta.
b) o ser humano é movido compulsivamente
pela busca do prazer e do alívio das dores
para equilibrar suas completudes.
c) algumas pessoas nascem predestinadas ao
uso abusivo do álcool ou outras drogas, e
devem evitar o primeiro gole.
d) o uso indevido de álcool e outras drogas é
fruto de uma multiplicidade de fatores
orgânicos, sociais e psicológicos.

FAPERP

QUESTÃO 41
As etapas formuladas para as ações de controle
de
HIV/AIDS
relacionados
à
própria
sustentabilidade da Política Nacional de DST e
Aids seguem o Plano de Ações e Metas da
Política de Incentivo e constam de:
a) levantamento de prioridades, definição dos
resultados esperados, estabelecimento de
metas e definição das ações e dos respectivos
recursos financeiros a serem aplicados.
b) levantamento das possibilidades financeiras,
acórdão com os órgãos de saúde municipais,
definição da população a ser atingida pela
epidemia.
c) definição das ações necessárias à expansão
da epidemia, controle da continuidade da
divulgação pública e estabelecimento de
metas.
d) estabelecimento dos órgãos financeiros
escolhidos para garantirem a sustentabilidade
da doença, dispensa de funcionários não
especializados e definição de metas públicas.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

Estudos atuais denunciam que as vítimas de
abuso sexual são predominantemente:
a) do sexo masculino (70,5%), na faixa etária de
0 a 14 anos de idade (81,7%) e as ocorrências
se dão preferencialmente em ambientes
intrafamiliares.
b) sem
predominância
sexual,
sem
concentração em qualquer faixa etária e as
ocorrências se dão em qualquer espaço
frequentado pela vítima.
c) de características sexuais indefinidas (80%),
na faixa etária de zero a 5 anos, a partir da
rejeição que sofrem nos próprios ambientes
intrafamiliares como externos.
d) do sexo feminino (70,5%), situadas na faixa
etária entre 2 e 10 anos de idade (81,7%) e as
ocorrências se dão preferencialmente em
ambientes intrafamiliares.

A coisificação introduzida pelo neoliberalismo é
observada na área da saúde:
a) pelo deslocamento da base material e
sensível para a introdução de novos valores
de orientação de origem fisiológica.
b) pela mediação da tecnologia e na progressiva
despersonalização do indivíduo que sofre a
doença manifestada.
c) na valorização da indústria de insumos
hospitalares, novas tecnologias e medica
mentos em detrimento da área física.
d) a partir de circunstâncias e consequências
necessárias, inevitáveis, orgânicas e naturais,
podendo evoluir a óbito.

QUESTÃO 43
A Constituição Federal de 1988 traz entre os
direitos e garantias fundamentais do cidadão
brasileiro, no art. 6?, a descrição dos direitos
sociais como sendo:
a) a educação, a saúde, o desemprego
estrutural, respeito ético, o lazer, a tríade da
previdência social, a proteção à maternidade,
à infância e aos desamparados.
b) a educação, a saúde na maternidade e na
fase neonatal, o trabalho remunerado
conforme a necessidade de cada brasileiro, a
proteção social, moradia e lazer.
c) a garantia de condições protegidas de vida,
educação e doença, moradia, trabalho, muita
diversão e qualidade de vida, proteção da
adolescente grávida.
d) a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados.
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QUESTÃO 45
O pensamento neoliberal estimula um vasto
empreendimento que recebeu a denominação
de "refilantropização do social", e opera uma
profunda despolitização da questão social ao
qualificá-la como:
a) regime
econômico
burocratizado,
financeiramente falido.
b) regime de acumulação e partilha das riquezas
do trabalho.
c) questão pública, questão política e questão
nacional.
d) questão financeira, questão rentista e
questão parasitária.
QUESTÃO 46
A Constituição de 1988, no art. 194, define que a
seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade destinado a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. No país, os sistemas de
proteção social são implementados através de:
a) atividades sindicais e pressão das classes
trabalhadoras desenhadas pelo sistema
capitalista periférico.
b) ações assistenciais, cobertura dos riscos do
trabalho e manutenção da renda do trabalho.
c) recomposição e preparo da organização e de
reestruturação do mundo capitalista para a
ordem socialista.
d) ações compensatórias, de intensificação da
satisfação no trabalho e ampliação da renda
salarial.

FAPERP

QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

A Política de Seguridade Social é não
contributiva, e provê os mínimos sociais, os
quais podem ser definidos como:
a) conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.
b) provimento de condições econômicas para
atender contingências públicas e reformas
administrativas necessárias.
c) privação
das
aspirações
básicas,
preferências, desejos e ambições de
consumo.
d) conjunto de medidas causadoras de
sofrimento e prejuízos materiais aos
representantes da classe trabalhadora.

A Política Nacional do Idoso objetiva "assegurar
os direitos sociais do idoso, criando condições
para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade" e também
reforça a importância de:
a) circunscrever a participação do idoso em
programas de aceitação do envelhecimento e
das limitações que a idade lhe proporciona.
b) proporcionar ao idoso a supressão de vínculos
relacionais e outros aspectos arrolados à
marginalização deste segmento etário.
c) fortalecer a autonomia e participação do idoso,
desde a tomada de decisões junto aos
familiares, como em situações referentes à
sociedade.
d) fortalecer as condições físicas de saúde do idoso
de forma a evitar gastos públicos com
medicação e internações frequentes.

QUESTÃO 48
O Sistema Único de Saúde (SUS) torna possível a
operacionalização das ações de promoção,
prevenção e acompanhamento de ações de
saúde a todo cidadão brasileiro. Dentro desse
sistema está o SOMASUS, que vem a ser:
a) Sistema de Organização de Informações do
Programa Nacional de Imunizações.
b) Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de
Investimentos em Saúde.
c) Sistema de Informações de Agravos de
Notificação sobre Nascidos Vivos.
d) Sistema de Transparência Administrativa
sobre Orçamento Público em Saúde.
QUESTÃO 49
A 83 Conferência Nacional de Saúde, realizada
em 1986, definiu o conceito de saúde, entre
outras condições, como:
a) resultado de determinações históricas
estruturais e conjunturais de uma nação.
b) acesso à condições de vida para a população
pauperizada residente no país.
c) um sistema organizado e centralizado de
proteção às doenças brasileiras.
d) oferecimento de postos de saúde e grandes
hospitais à população brasileira.

FAPERP

QUESTÃO 51
A Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão,
destaca que o Estudo Social é um "processo
metodológico" específico do Serviço Social, que
tem por finalidade:
a) conhecer com profundidade e de forma
crítica, uma determinada situação ou
expressão da questão social objeto da
intervenção profissional.
b) levantar a possibilidade de encontro dos
sujeitos excluídos e de estabelecer relações
no meio em que vivem.
c) esclarecer os aspectos biológicos, trabalhistas
e culturais de uma situação com a finalidade
de cumprir determinação da chefia da
Instituição.
d) defender de forma intransigente as normas
elencadas para o exercício da profissão que
desafiam a cidadania.
QUESTÃO 52
O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei
federal n^ 8069 de 1990, considera a família
como rede de socialização primária da criança e
do adolescente, o que torna o abrigo em família
substituta:
a) uma exceção para assegurar a negligência,
discriminação, exploração.
b) uma medida protetiva pautada pela
provisoriedade e excepcionalidade.
c) uma medida sócio-educativa aplicada nos
casos de transgressão penal.
d) um direito social básico dirigido à
reintegração de pessoa excepcional.

-€ )
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

Os princípios éticos norteadores do projeto
profissional estão fundados no ideário da
modernidade, que apresenta:
a) o dever ser profissional, debruçado nas
contingências da sociedade que condiciona as
pessoas dentro de suas normas e padrões de
comportamento.
b) a questão central da neutralidade da ciência
restringindo a liberdade do ser social que se
constitui pelo trabalho e da dificuldade
teleológica consciente.
c) a questão central da liberdade do ser social que
se constitui pelo trabalho e dispõe de
capacidade teleológica consciente, afirmandose como produto e sujeito da história.
d) o compromisso do Código de Ética com valores
morais e religiosos alcançados pela confra
ternização dos povos e etnias e dissipação de
preconceitos no mundo atual.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, composto
por:
a) seis membros que apresentem notória
incapacidade social, idade superior a vinte e
um anos e que residam no município.
b) seis membros que apresentem reconhecida
idoneidade social, idade superior a vinte e
quatro anos e que residam no município.
c) cinco membros que apresentem reconhecida
idoneidade moral, capacidade social, idade
superior a dezoito anos e que residam no
município.
d) cinco membros que apresentem reconhecida
idoneidade moral, idade superior a vinte e
um anos e que residam no município.
QUESTÃO 56

QUESTÃO 54
Entre as dificuldades apontadas pelo Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), estão "as
fortes pressões que os processos de exclusão
sociocultural geram sobre as famílias brasileiras,
acentuando suas fragilidades e contradições", e
aponta que "os serviços de proteção social
básica e especial" devem ser prestados
diretamente por:
a) Equipes de Saúde da Família (ESF) vinculadas
aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família Modalidade 3 - NASF 3 e ao Projeto HC
Criança.
b) Conselho Municipal de Direitos da Criança e
Adolescentes (CMDCA) de São Paulo, com
jurisprudência confirmada na rede nacional.
c) Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à convivência Familiar e Comunitária
(PNCFC).
d) Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS), no âmbito dos municípios em
parceria com entidades integrantes da rede
socioassistencial.

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - 01/12

Uma das atribuições do Conselho Tutelar é
representar o Ministério Público para efeito das
ações de perda ou suspensão do poder familiar,
depois de esgotadas as possibilidades de
manutenção da criança ou do adolescente junto
à família natural. Esta decisão poderá ser revista,
de acordo com a Lei nQ12.010 de 2009:
a) pelo próprio adolescente nos descumprimento injustificado das deliberações.
b) pela autoridade judiciária a pedido de quem
tenha legítimo interesse.
c) pela família nos serviços públicos da área de
saúde e previdência.
d) pelo representante, em nome da criança,
contra o bloqueio dos bens.
QUESTÃO 57
A adoção concede a condição de filho ao
adotado atribuindo-lhe os mesmos:
a) direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
b) deveres e proteções, exclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, sem os impedimentos matrimoniais.
c) direitos e deveres, e não havendo bens a
herdar, desligando-o de qualquer vínculo com
os pais adotivos, salvo os impedimentos
matrimoniais.
d) proteção e deveres, inclusive sucessórios, sem
desligá-lo de qualquer vínculo com pais e
parentes, apenas os impedimentos filiais.
FAPERP

QUESTÃO 58

QUESTÃO 61

A Lei 12.010 de 2009 determina que aos
representantes de organismos de adoção,
nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de
programas de acolhimento institucional ou
familiar, e com crianças e adolescentes em
condições de serem adotados, seja:
a) aprovado o contato direto informal para
verificação de empatias mútuas.
b) providenciada a inserção em casas de
acolhimento para quarentena.
c) vedado o contato direto sem a devida
autorização judicial.
d) permitida a saída do território nacional sem
autorização judicial.

O Instituto Ethos (2009) afirma que o balanço
social é uma ferramenta estratégica de gestão
da responsabilidade social, de modo a
proporcionar:
a) transparência às atividades corporativas,
ampliando o diálogo da organização com a
sociedade.
b) publicidade em jornal para ampliar a
propaganda da empresa como ecologicamente
sustentável.
c) informação ao grande público sobre o modelo
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais
(IBASE).
d) indicadores de desempenho da gestão como
geração de riqueza, mercado financeiro e
investimentos.

QUESTÃO 59
A família é responsável pela formação de seus
membros, o que a caracteriza como base de
estruturação da sociedade, e pode-se dizer que
apresenta:
a) relações permanentemente harmônicas e
construtivas, no cultivo integral benéfico das
personalidades.
b) resolução final para qualquer ambiente
conflituoso de convivência violenta, opressora e
cheia de inseguranças.
c) um ambiente sagrado protegido pelo Estado e
pela Igreja, que a tornam uma instituição
imutável.
d) relações de convivência com aspectos contradi
tórios, portadora de aspectos positivos e
negativos.
QUESTÃO 60
O Juizado de Conciliação, criado pelo Poder
Judiciário e regulamentado pela Resolução
460/2005, funciona em parceria com instituições
interessadas. Segundo a legislação, o processo de
conciliação pode ser descrito como:
a) formal (com regras de produção de prova), com
participação das partes bem como dos advoga
dos e do Juiz, sem oportunidades para o diálogo.
b) imparcial, presidido por terceiro interessado no
resultado do processo, com a participação da
vítima e agressor, em ambiente de conflito.
c) informal (sem nenhuma regra de produção de
prova), presidido por um terceiro imparcial, com
participação das partes bem como dos
advogados.
d) decisório, sem definição prévia de papéis, e
presidido por qualquer dos litigantes visando
uma solução que é dada por um terceiro parcial.

QUESTÃO 62
O fordismo, além de incorporar muitos aspectos
do taylorismo, introduziu inovações técnicas
visando:
a) dificultar a ação da concorrência de outras
fábricas de automóveis por meio da distribuição
do capital; propiciar a participação dos
trabalhadores nas decisões empresariais.
b) facilitar o aumento do ritmo da produção pelo
sistema de linha de montagem, exercer maior
controle da vida dos trabalhadores e obter
maiores ganhos de produtividade.
c) recusar os métodos empíricos baseados na
prática e na tradição, abandonar as teorias
conhecidas como administração científica e o
movimento conhecido como toyotismo.
d) ampliar os ganhos do capital e simulta
neamente expandir as condições de liberdade e
criatividade na execução do trabalho e nas
reivindicações sindicalistas.
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QUESTÃO 63

QUESTÃO 65

0 ato de priorizar, em planejamento social, deve
levar em conta o diagnóstico da situação no
território, e observar também o maior número
possível de fatores que provocam esta situação,
tais como a:
a) sistematização dos movimentos, economia
de segundos, possibilitando a exclusão dos
elementos desorganizados moradores da
região.
b) divisão do trabalho, de forma a encontrar o
elemento humano essencial com talento para
propiciar o desenvolvimento da sociedade.
c) possibilidade de intervenção na situação
encontrada e em suas causas de modo que
seja possível buscar resultados positivos e
mudanças.
d) articulação sinérgica das práticas reflexivas
com o uso da autoridade, unidade de coman
do e direção, para evitar a dispersão das
ações.

Reconhece-se que a existência de políticas
sociais é um fenômeno associado:
a) ao complexo sistema administrativo constitu
tivo das modernas empresas capitalistas com
mais de mil trabalhadores.
b) à formação do conceito "questão social"
como origem e promotora do pensamento
marxiano ortodoxo.
c) à formação da classe operária nas situações
de trabalho repetitivo, ou melhor, na
mecanização dos processos de produção.
d) à constituição da sociedade burguesa, ou
seja, ao específico modo capitalista de
produzir e reproduzir-se.

QUESTÃO 64
Ao considerar o ambiente externo, as necessidades
de educação e preparo para gerenciar um projeto
podem ser resumidas como:
a) comportamento gerencial, recursos econô
micos, pessoas motivadas e comprometidas e
uniformização dos problemas sociais.
b) visão abrangente, domínio da estratégia,
capacidade adaptativa, compreensão dos
problemas sociais e domínio do pensamento
administrativo.
c) mecanização das ações administrando os
recursos humanos disponíveis para o alcance
automático dos resultados esperados.
d) levantamento ocasional das necessidades de
instrução fundamental, por meio de uma
seleção dos recursos pobremente delineados.
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QUESTÃO 66
O Serviço Social no Judiciário surge para
subsidiar as ações nesse contexto, envolvendo
crianças e adolescentes em situação de:
a) risco e ofensa às autoridades constituídas,
tornando-os merecedores de medidas
punitivas severas e isolamento virtual.
b) repetição de ofensas e palavras de baixo
calão a pessoas da própria família, nas
situações caracterizadas como desenten
dimentos.
c) risco e vulnerabilidade social, que necessitam
de medidas protetivas, jovens autores de
delitos, família em situações de conflito.
d) fragilidade na inserção social; jovens providos
de proteção familiar; ajuda e medidas
preventivas desnecessárias.
QUESTÃO 67
A burocracia é uma forma de organização
humana que se baseia na racionalidade, isto é:
a) na adequação dos meios aos objetivos pre
tendidos.
b) máximo desperdício possível no alcance dos
objetivos.
c) mínima eficácia da mão de obra operária
envolvida.
d) satisfação do trabalhador gerando os modos
de produção.
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QUESTÃO 68
Atualmente, tanto o Capital como o Estado
procedem à ampla cooptação dos trabalhadores,
evocando-os como:
a) introdução da captura da subjetividade da
classe dominante.
b) parceiros solidários aos projetos das
Empresas e instituições.
c) trabalhadores fortalecidos na capacidade de
mobilização e organização.
d) sujeitos dos embates contra os projetos da
burguesia e à prosperidade.
QUESTÃO 69
O trabalho do Assistente Social voltado para o
coletivo contribui para a politização das relações
sociais, tornando essencial, entre outras
medidas:
a) o exercício do controle social pelos profis
sionais no espaço de superpopulação
observada nos meios urbanos e rurais.
b) a autoridade decisória no aproveitamento
dos talentos de recursos humanos para
efetivação de qualquer programa da
sociedade.
c) a eliminação da mediação entre a burguesia e
a classe trabalhadora, legitimando o papel de
subordinação profissional.
d) o investimento na capacitação dos
profissionais, e também o resgate na
reconstrução da relação entre poder público
e sociedade civil.
QUESTÃO 70
De acordo com a Lei Federal 11.340/2006,
configura violência doméstica e familiar contra a
mulher:
a) qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que venha a ferir a sua integridade física,
psicológica, sexual, patrimonial ou moral.
b) o despreparo dos casais em administrar seus
conflitos nas áreas das relações sociais,
psicológicas, jurídicas ou de saúde.
c) as ações que envolvem uma terceira pessoa
no núcleo familiar, provocando ciúmes e
ressentimentos mútuos.
d) falta de desejo sexual ocasional ou
permanente por parte de um dos parceiros
da comunidade matrimonial.
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Q U E S T Õ E S D IS C U R S IV A S
Instruções:

> leia com atenção a proposta das questões
discursivas e produza o texto solicitado.
> se necessário utilize o espaço de rascunho.
> não se identifique de nenhuma forma, sob
pena de anulação.
> transcreva o texto na FOLHA DEFINITIVA DE
RESPOSTA da PROVA DISCURSIVA. Os rascunhos
não serão considerados.
> o texto definitivo deve estar escrito a caneta
de tinta AZUL ou PRETA, legível e compreensível,
e conter no máximo 30 linhas para cada questão.

QUESTÃO DISCURSIVA 1
Como diz lamamoto, " O serviço social é uma
atividade que para realizar-se no mercado
depende das instituições empregadoras, nas
quais o assistente social dispõe de uma relativa
autonomia no exercício do seu trabalho. Dela
resulta que nem todos os trabalhos desses
profissionais são idênticos, o que revela a
importância dos componentes éticos-políticos
no exercício profissional" (IAMAMOTO, M.V. O
Serviço social na divisão Social do Trabalho).
Considerando que o parecer social é elaborado
para subsidiar a concessão de benefícios,
decisões judiciais e decisões médicas, decisões
judiciais sobre adoção e outros de interesse dos
usuários,
tornando-se
instrumento
de
viabilização de direitos, um meio de realização
do compromisso profissional com os usuários,
tendo em vista a equidade, igualdade, justiça
social e a cidadania.
Discorra sobre os elementos constitutivos e os
instrumentos de análise para elaboração do
parecer social.
QUESTÃO DISCURSIVA 2
O Estatuto da Criança e do Adolescente
representou uma mudança substancial em
relação à legislação existente anteriormente.
Atribui às políticas públicas o papel de resgate
da enorme dívida social do País e a perspectiva
de colocá-los na condição de cidadãos.
Discorra sobre esses novos paradigmas.
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