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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que diz respeito à dimensão técnico-operativa no âmbito do
serviço social, julgue os itens a seguir.

51 A eficácia e a eficiência das ações profissionais, bem como a
cientificidade da técnica na obtenção da qualidade das
informações, são fatores abordados unilateralmente pela
concepção fundamentada nas racionalidades formal-abstrata e
instrumentalista.

52 De acordo com a concepção fundamentada na racionalidade
crítico-dialética, o instrumental consiste em um conjunto
articulado, orgânico e indissociável de instrumentos e técnicas
que, juntamente com outros elementos, servem de base para a
ação do profissional de serviço social.

Com relação a políticas e programas sociais brasileiros dirigidos a
segmentos, julgue os itens seguintes.

53 A concessão do benefício de prestação continuada a pessoas
com deficiência depende da prova da deficiência, confirmada
unicamente pela perícia médica, que, de acordo com nova
regulamentação, é procedimento diagnóstico absoluto de
impedimentos físicos.

54 A concessão de órtese e de prótese à pessoa portadora de
necessidade especial está vinculada ao atendimento de
reabilitação, devendo a prescrição desses aparelhos ser
realizada com base em criteriosa avaliação funcional.

55 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
compreende a população masculina na faixa etária de 25 a 59
anos, grupo que corresponde à principal parcela da força
produtiva do país e que exerce significativo papel sociocultural
e político.

56 Dada a necessidade de implantação de medidas voltadas à
redução dos riscos de transmissão do HIV no sistema prisional
brasileiro, foi recomendada, por organismos internacionais, a
realização de testagem obrigatória em todos os reclusos.

57 Os princípios constantes do Estatuto da Criança e do
Adolescente fundamentam-se na Convenção Internacional dos
Direitos da Criança realizada em 1989, segundo a qual, o ato
infracional praticado por adolescente consiste em ato de
natureza antissocial.

No que se refere ao abuso sexual intrafamiliar de crianças e à
violência doméstica e familiar, julgue os itens que se seguem.

58 Na primeira entrevista com a vítima de violência doméstica, o
assistente social deve fazer uma série de perguntas,
previamente elaboradas, para a obtenção de informações
referentes ao ato de violência.

59 A priorização da intervenção individual circunscrita à criança
vítima de abuso sexual intrafamiliar justificada pela
necessidade de garantia de proteção de sua privacidade,
integridade física e psíquica, com sua retirada do núcleo
familiar, pode incorrer na violação do direito à convivência
familiar e comunitária.

60 A categoria de violência doméstica abrange as relações
interpessoais apenas pela via da consanguinidade, reiterando
a dimensão de sacralidade da instituição familiar.

Nos últimos anos, as consequências negativas do consumo de álcool

e de outras drogas no Brasil têm sido identificadas como um

problema prioritário para o setor saúde. A respeito desse assunto,

julgue os próximos itens.

61 Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à

Organização Mundial de Saúde, é inadequada e ineficaz a

adoção da internação involuntária ou compulsória como

estratégia central para o tratamento da dependência de drogas.

62 A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é um tratado

internacional de saúde pública cujo princípio norteador é o

direito das pessoas à informação sobre a gravidade dos riscos

decorrentes do consumo de tabaco.

63 A ampliação do emprego das formas de contenção

farmacológica, espacial e institucional em usuários de

substâncias psicoativas é um dos pressupostos que

fundamentam a reforma psiquiátrica.

64 O direito à autonomia e à autodeterminação, o combate ao

estigma, ao preconceito e à discriminação e o respeito aos

direitos humanos são princípios que devem fundamentar o

tratamento de pessoas dependentes de drogas.

De acordo com o Censo nos Estabelecimentos de Custódia

e Tratamento Psiquiátrico 2011, pesquisa financiada pelo

Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário

Nacional (DEPEN), há 3.989 homens e mulheres vivendo em

regime de clausura para tratamento psiquiátrico compulsório, por

determinações judiciais, nos hospitais de custódia e tratamento

psiquiátrico e em alas psiquiátricas de presídios em todo o Brasil.

A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes.

65 Entre as ações do Programa de Volta para Casa inclui-se o

auxílio-reabilitação, recurso dado por seis meses a pessoas com

transtornos mentais que passaram por internação psiquiátrica

por período superior a cinco anos ininterruptos.

66 Os serviços residenciais terapêuticos, localizados

essencialmente em áreas rurais, destinam-se exclusivamente

aos moradores de rua com transtornos mentais severos egressos

de hospitais de custódia.
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Acerca de estudo social, perícia social, laudo social e parecer

social, julgue os itens a seguir.

67 No laudo social, o profissional deve elaborar, com base na

descrição, análise aprofundada sobre a situação em estudo.

68 O estudo socioeconômico deve abranger a coleta de

informações da realidade sociofamiliar do indivíduo e da

família relativas a questões que afetam as suas relações sociais

em âmbito demográfico, psicossocial, cultural e da saúde.

69 Perícia social distingue-se de estudo social, que é a base da

formulação do laudo social e da emissão do parecer técnico

final.

70 No parecer social — um documento único, de caráter

provisório, dependente de aprovação de instância superior —,

é emitida a opinião conjunta sobre determinada situação do

assistente social e dos demais profissionais que compõem a

equipe multiprofissional.

O projeto ético-político do serviço social baseia-se na lei de

regulamentação dessa profissão, no respectivo código de ética e nas

diretrizes curriculares. Com relação ao exercício profissional do

assistente social, julgue os itens a seguir.

71 A ideologia neoconservadora é fortalecida nas instituições sob

formas de controle pautadas na racionalidade tecnocrática e

sistêmica, em que o empregado é requisitado para executar um

trabalho repetitivo e burocrático, pragmático e heterogêneo. 

72 As bases sociais do atual projeto ético-político do serviço

social em prisões, delegacias, casas para jovens infratores e

instituições jurídicas estão em consonância com a moralização

da criminalidade e com as atividades que envolvem critérios de

avaliações de classe e condição social.

73 No contexto atual, as entidades representativas dos assistentes

sociais brasileiros vêm construindo sua organização política

em uma perspectiva de defesa da centralidade da família na

proteção social e militarização da vida cotidiana. 

Julgue os próximos itens, com base na Lei de Regulamentação da

Profissão de Serviço Social (Lei n.º 8.662/1993) e acréscimos

previstos na Lei n.º 12.317/2010.

74 Planejamento, organização e administração de serviços sociais

e de unidades de serviço social são atribuições privativas do

assistente social.

75 Constitui atribuição privativa do assistente social a realização

de estudos socioeconômicos com os usuários para fins de

benefícios junto a órgãos da administração pública direta e

indireta, empresas privadas e outras entidades. 

76 A realização de laudos periciais e pareceres acerca da matéria

de serviço social são atribuições privativas do assistente social.

As resoluções do Conselho Federal de Serviço Social são

importantes instrumentos de orientação e normatização do exercício

profissional dos assistentes sociais. Com base nessas resoluções,

julgue os itens seguintes.

77 Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social

deve garantir a especificidade de sua área de atuação

separadamente, bem como seu objeto, instrumentos utilizados,

análise social e outros componentes que devem constar da

opinião técnica.

78 O assistente social, na qualidade de perito judicial ou assistente

técnico, sempre que for convocado a comparecer a audiência,

por determinação ou solicitação de juiz, curador ou promotor

de justiça, deve prestar esclarecimentos e formular sua

avaliação fundamentada nas informações sobre fatos,

principalmente aqueles presenciados ou que tomou

conhecimento em decorrência de seu exercício profissional.

79 É consentido ao assistente social depor na condição de

testemunha quando intimado perante determinação ou

solicitação de juiz. 

As sociedades pré-capitalistas apresentavam escassas atenções às

necessidades sociais, sendo geridas por um Estado que via o

desprovido como um perigo à ordem pública. Considerando o

período histórico referido, julgue os próximos itens, relativos aos

fundamentos e à história da política social. 

80 O sistema Speenhamland, sem destaque e sobreposição aos

demais sistemas, diferenciou-se ao instituir a ideia de direito do

trabalhador, e não apenas do incapaz, à proteção social

pública.

81 De modo geral, as leis dos pobres constituíram um conjunto de

regulações sociais assumidas pelo Estado, advindas da

constatação de que a caridade cristã não conseguia conter

possíveis desordens que poderiam ocorrer da lenta substituição

da ordem feudal pela capitalista.

82 Entre as codificações previstas pelas leis dos pobres,

instituiu-se uma tipologia de regulação social a partir da

diferenciação de categoria de pobres a serem atendidos: os

pobres impotentes (idosos e enfermos); os pobres capazes para

o trabalho (mendigos fortes); os pobres capazes para o

trabalho, mas que se recusavam a fazê-lo (corruptos) e as

crianças dependentes (órfãs ou abandonadas).

83 A residência e a naturalidade, princípios previstos nas leis dos

pobres e ainda utilizados atualmente, são condições para o

direito à assistência social local. 
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Com relação às transformações no capitalismo contemporâneo e

seus desdobramentos na seguridade social brasileira, julgue os itens

a seguir. 

84 As propostas de privatização, focalização e seletividade

acompanham um padrão constitucional universalista e de

direitos de cidadania.

85 O predomínio contemporâneo da monetarização da seguridade

social brasileira rompe com o padrão capitalista de Estado

neoliberal meritocrático. 

86 As transformações do capitalismo contemporâneo, ao difundir

os ideários neoliberais, fortalecem o Estado de bem-estar

social e rompe com a perspectiva de Estado penal, que defende

a militarização da vida social. 

No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens

que se seguem.

87 Consideram-se portas de entrada às ações e aos serviços de

saúde nas redes de atenção à saúde os serviços de atenção

primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção

psicossocial e os especiais de acesso aberto.

88 As comissões intergestores são instâncias de pactuação

consensual entre os entes federativos para definição das regras

da gestão compartilhada do SUS.

89 É vedada a participação complementar dos serviços privados

no âmbito do SUS. 

As entidades de assistência social integram o Sistema Único de

Assistência Social como prestadoras complementares de serviços

socioassistenciais e como cogestoras, mediante a participação nos

conselhos de assistência social. Acerca das entidades de assistência

social, julgue os itens a seguir. 

90 Entidades de assessoramento prestam serviços e executam

programas ou projetos voltados prioritariamente para o

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de

usuários.

91 Entidades de atendimento prestam serviços, executam

programas ou projetos e concedem benefícios de prestação

social básica ou especial. 

Com base na política da previdência social brasileira, julgue os

itens seguintes. 

92 As reformas promovidas na previdência social brasileira após

a Constituição Federal de 1988 promoveram a instituição do

regime de previdência privada complementar facultativo para

os servidores públicos.

93 Entre os eixos centrais das reformas promovidas na

previdência social brasileira após a Constituição Federal de

1988 consta a substituição do tempo de contribuição pelo

tempo de serviço.

A respeito dos fundamentos de elaboração de pesquisa e de

intervenção social, julgue os itens seguintes. 

94 Em comparação a outros métodos de coleta de dados, a

observação é a que menos exige do pesquisador, cabendo a ele

apenas o olhar atento e o registro das situações vivenciadas

para posterior análise.

95 Na perspectiva marxista, a inexistência da neutralidade no

processo de conhecimento pode ser explicada pelo fato de a

relação sujeito/objeto ser uma relação de externalidade, ou

seja, o sujeito se afasta do objeto e o analisa a partir da

consciência do pesquisador e com base na orientação teórica

por ele escolhida.

96 O estudo de caso é generalizável a proposições teóricas, ou

seja, ele pode expandir e generalizar teorias, mas não pode

propor generalizações no sentido de enumerar frequências do

acontecimento de um fenômeno.

97 Nas pesquisas qualitativas e quantitativas, a revisão de

literatura auxilia a substanciar o problema de pesquisa e a

elaboração de hipóteses.

98 A entrevista do tipo qualitativa é indicada para pesquisas em

que se pretende explicar as condutas sociais, o que exige a

compreensão e a interpretação dos atores sociais entrevistados

sobre suas realidades.

Com relação ao planejamento como processo técnico-político e à

avaliação de planos, programas e projetos, julgue os itens a seguir. 

99 O programa possui um maior nível de detalhamento das

operações a serem executadas que o projeto, e este, por sua

vez, tem maior nível de agregação de decisões que o plano.

100 Há uma tendência atual em resgatar o planejamento tradicional

ou normativo, segundo o qual a noção de estratégia é absorvida

para que se imprima sentido político à gestão pública.

No que se refere às expressões da questão social na atualidade, seu

enfrentamento e a intervenção crítica do serviço social, julgue os

itens que se seguem.

101 Com a acentuada expressão da questão social, dada a

submissão das dimensões da vida social ao valor de troca, há

o fortalecimento do discurso em torno da defesa dos direitos,

pois quanto mais se destroem as condições de vida, maior é o

apelo à valorização dos direitos.

102 Compreender o indivíduo como um ente singular e genérico,

partícipe e produtor de sua espécie, determinado pelas

interações a que é submetido e pelo seu tempo histórico, é

fundamental para entender a capacidade de resistência e de

conformação desse indivíduo frente às opressões e violências

vivenciadas, estabelecendo-se, assim, a relação entre questão

social e direitos.
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Com relação às políticas de educação e trabalho no âmbito do

sistema penitenciário, julgue os próximos itens.

103 São previstas políticas de atendimento educacional à criança

que esteja em estabelecimento penal devido à privação de

liberdade de sua genitora.

104 O trabalho é facultativo para as pessoas condenadas à pena

privativa de liberdade. No entanto, caso o sujeito opte por

trabalhar, seu regime de trabalho será regido pelo disposto

na Consolidação das Leis do Trabalho.

105 A remuneração do trabalho da pessoa condenada à privação

de liberdade deve atender, entre outros destinos, à

indenização de danos causados pelo crime, desde que seja

determinado judicialmente e não reparado por outros meios,

e ao ressarcimento do Estado quanto às despesas realizadas

com a manutenção do condenado, em proporção definida.

106 O sistema prisional é contemplado apenas pela educação

básica na modalidade de educação de jovens e adultos.

Com base na legislação protetora da criança e do adolescente,

julgue os itens subsequentes, acerca da prática do ato infracional.

107 A remissão implica necessariamente a comprovação da

responsabilidade e pode incluir a aplicação de qualquer uma

das medidas socioeducativas previstas em lei.

108 Quando o ato infracional é realizado por criança, devem ser

acionadas as medidas de proteção e não as medidas

socioeducativas. Para tal, considera-se a idade da criança na

data do fato.

Com relação ao trabalho do assistente social com famílias e as

concepções e as formas de organização desse trabalho, julgue os

itens que se seguem. 

109 Estudos demonstram que as famílias pobres são,

geralmente, constituídas de um núcleo apoiado na figura

paterna, que é o responsável pelo provimento das

necessidades básicas.

110 A consolidação da família como instância de caráter

privado implicou a transferência de problemas gerados

pelas relações de produção para o interior da família, o que

contribuiu para a absorção e a desativação de conflitos

sociais.

Com relação à legislação social e às leis da seguridade social, julgue

os itens a seguir.

111 Um pré-requisito para requerimento do auxílio-reclusão é a

apresentação de certidão que comprove a prisão do segurado. A

continuidade do benefício está sujeita à comprovação de sua

permanência na condição de presidiário, com frequência definida

pela previdência social. 

112 São considerados dependentes do segurado da previdência social,

inclusive para recebimento do auxílio-reclusão, apenas o cônjuge,

os filhos e os pais do segurado.

113 Considere que uma pessoa portadora de necessidade especial que

receba o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) tenha

sido contratada, como aprendiz, para realização de atividade

remunerada. Nessa situação, essa pessoa terá o benefício suspenso

imediatamente devido a essa contratação.

114 Considere que Horácio esteja cumprindo pena de privação de

liberdade há três meses. Considere, ainda, que Horácio, quando

foi preso, trabalhava em uma firma, havia seis meses, com registro

na carteira de trabalho. Nessa situação, se a esposa de Horácio

solicitar o pedido, junto à previdência social, de recebimento do

auxílio-reclusão, ela fará jus ao benefício.

115 São princípios comuns a todas as políticas que compõem a

seguridade social no Brasil a universalidade e a dimensão

contributiva.

116 Para efeitos de concessão do benefício de prestação continuada,

é considerada família incapaz de sustentar a pessoa portadora de

necessidade especial ou idosa aquela que está inscrita no Cadastro

Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda

mensal de até dois salários mínimos.

Conforme disposto na Lei n.º 8.080/1990, julgue os itens que se

seguem, relativos à Política de Saúde no Brasil.

117 A participação de capital estrangeiro no apoio às ações e aos

projetos de assistência à saúde da população privada de liberdade

no Brasil somente é possível por meio de doações de organismos

internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de

entidades de cooperação técnica e de financiamento e

empréstimos.

118 É um objetivo da vigilância sanitária a promoção de ações de

prevenção de doenças e agravos, como tuberculose, hanseníase,

diabetes, hipertensão e DST/AIDS, no ambiente dos presídios.

119 São considerados fatores determinantes e condicionantes de saúde

a alimentação, a moradia, a educação, o trabalho, mas não o lazer.

120 É permitido que hospitais privados integrem o SUS, desde que em

caráter complementar, sendo reservada a preferência para os

filantrópicos e sem fins lucrativos.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas 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.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija um texto dissertativo acerca do instituto da remição penal previsto na Lei de Execução Penal, abordando, necessariamente, os
seguintes aspectos:

< conceito de remição penal e requisitos para a aplicação desse instituto; [valor: 4,00 pontos]

< possiblidade de concessão da remição a presos que cumprem pena em regime prisional fechado, semiaberto e aberto e a presos
submetidos a medidas de segurança; [valor: 5,00 pontos]

< formas de contagem do tempo de remição penal, jornadas diárias de trabalho e de estudo e remição
cumulativa; [valor: 5,00 pontos]

< possibilidade de revogação do tempo remido e consequências dessa revogação; [valor: 5,00 pontos]
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