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Caderno
de Prova
S4

setembro

29

29 de setembro
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Assistente Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Periciais • Decreto 3338/10
1. A incapacidade laborativa é a impossibilidade
do desempenho do servidor de executar atividades
específicas de seu cargo. Assim, em relação ao grau, a
incapacidade que ainda permite o desempenho da
atividade laboral, com restrições, porém sem risco de
morte, é denominada de:
a.
b.
c.
d.
e.

Total.
Parcial.
Temporária.
Permanente.
Invalidez.

2. Quando um servidor está impossibilitado de desempenhar toda e qualquer atividade laborativa, quanto a
sua profissão sua incapacidade laborativa é dita:
a.
b.
c.
d.
e.

Específica.
Inespecífica.
Uniprofissional.
Multiprofissional.
Omniprofissional.

3. No exame pericial para admissão do servidor é
solicitada a apresentação de exames complementares.
Para cargos que envolvam contato direto e permanente e/ou manuseio com agentes biológicos, materiais biológicos e pacientes são necessários:
a.
b.
c.
d.

e.

Audiometria, laringoscopia direta e teste de
acuidade visual.
Hemograma, glicemia, sorologia para Lues,
parcial de urina, radiografia de tórax e ECG.
Hemograma, glicemia, sorologia para Lues,
anti HIV1 e HIV2, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
Hemograma, glicemia, sorologia para Lues,
parcial de urina, radiografia de tórax, ECG,
HCV, HBsAg e anti-HBsAg.
Hemograma, glicemia, sorologia para Lues,
parcial de urina, radiografia de tórax, audiometria e teste de acuidade visual.

(15 questões)

4. Assinale a alternativa que se refere corretamente
às doenças cardíacas que são impeditivas para a
admissão do servidor.
a.
b.
c.
d.
e.

Bradicardia sinusal
Extrassistolia isolada
Síndrome de Wolf Parkinson White
Bloqueio do ramo direito do feixe de Hiss
Cardiopatia congênita com alterações hemodinâmicas significativas

5. Considerando as doenças infectocontagiosas, assinale a alternativa em que os candidatos apresentam
uma condição absoluta que é impeditiva para seu
ingresso.
a.
b.
c.
d.
e.

Hanseníase
Soropositivos para HIV
Hepatopatia crônica com insuficiência hepática
Leischmaniose cutânea
Tuberculose ativa

6. Analise o texto abaixo:
É assegurada à servidora efetiva uma licença para
repouso por um período de     dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança
ou     dias anteriores à data do parto, mediante
perícia médica.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

180 ; 28
150 ; 30
120 ; 60
120 ; 28
90 ; 28
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7. A Licença para Tratamento de Saúde de acordo
com a Lei Complementar no 412, de 26 de junho de
2008, do IPREV, estabelece:
a.

b.

c.

d.

e.

Será concedida por até 1 ano, podendo ser
prorrogada por igual período uma única vez,
mediante manifestação de perícia médica
oficial.
Será concedida inicialmente até um período
de 14 dias. Caso seja necessário um prazo
maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
Será concedida inicialmente até um período
de 28 dias. Caso seja necessário um prazo
maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.
Será concedida por até 2 anos, podendo ser
prorrogada por igual período uma única vez,
mediante manifestação de perícia médica
oficial.
Será concedida pelo prazo indicado no laudo
ou atestado do médico assistente

8. Na concessão do beneficio pericial de aposentadoria por invalidez, conforme a Lei Complementar no 412
de 26 de junho de 2008, assinale a alternativa que
apresenta corretamente somente doenças incapacitantes, graves, contagiosas ou incuráveis que permitem tal condição:
a.
b.
c.
d.
e.

Tuberculose, hipoacusia e cardiopatia
Hipoacusia, cegueira unilateral e cardiopatia.
Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e
espondiloartrose anquilosante.
Cegueira unilateral, doença de Paget e
hepatopatia.
Nefropatia, neoplasia maligna e soropositividade para HIV.

10. Em relação à aposentadoria por invalidez de
servidores que apresentam evidência laboratorial de
infecção pelo HIV, a concessão do benefício é feita em
todas as condições abaixo, exceto:
a.
b.
c.

d.

e.

11. A isenção da contribuição previdenciária é um
benefício que somente pode ser concedido:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.

a.
b.
c.
d.
e.

d.

Página 4

Ao servidor ativo
À servidora com Licença Gestante.
Ao servidor inativo aposentado por invalidez
ou tempo de serviço.
Ao servidor com licença para tratamento de
saúde.
Ao servidor com licença para tratamento de
saúde de pessoa da família.

12. Para inclusão de dependentes junto ao
IPREV/Pensão Previdenciária, de acordo com a Lei
Complementar no 412, de 26 de junho de 2008, são
considerados dependentes todos os abaixo, exceto:

9. Os candidatos portadores de deficiência auditiva,
com um perda do grau de audição de 25 a 40 decibéis,
(db) são classificados como portadores de:
Surdez leve.
Surdez severa.
Surdez moderada.
Surdez acentuada.
Anacusia.

Somente dois testes de triagem para detecção
de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes.
Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.
Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos uma
doença indicativa de AIDS (imunodeficiência).
Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 350 células/mm3.
Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 10
pontos numa escala de sinais, sintomas ou
doenças.

e.

Filho menor de 21 anos.
Filha em qualquer idade.
Filho maior, solteiro, inválido em caráter permanente de toda e qualquer atividade laboral
e que viva sob a dependência econômica do
segurado.
Ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba
pensão alimentícia.
Cônjuge ou companheiro.

Estado de Santa Catarina

13. Conforme o Decreto no 3749, de 28 de novembro
de 2005, são definidos como “Segurados” do Plano
Santa Catarina Saúde:
a.
b.
c.
d.
e.

Deputados Estaduais.
Cartorários Extrajudiciais.
Ocupantes de cargos comissionados.
Servidores ativos e inativos do Poder Executivo.
Servidores públicos municipais à disposição
sem ônus para o Estado

14. Em relação à legislação que trata do ingresso de
candidatos que apresentam necessidades especiais,
aquele que apresenta uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem-estar pessoal e desempenho
de função ou atividade a ser exercida, é considerado
como portador de uma:
a.
b.
c.
d.
e.

Limitação.
Deficiência.
Deficiência permanente.
Impossibilidade.
Incapacidade.

15. Conforme a Lei no 9899, de 21 de julho de 1995,
nos concursos públicos para provimento dos cargos
e empregos da Administração Direta e Indireta do
Estado de Santa Catarina, será reservado aos portadores de deficiência, das vagas preestabelecidas, um
percentual de:
a.
b.
c.
d.
e.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

1%.
10%.
20%.
25%.
50%.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. São competências do Assistente Social:

18. Analise o conceito abaixo:

a.

Prestar assessoria e consultoria aos órgãos da
administração pública e do terceiro setor.
Planejar, organizar e administrar serviços que
estejam no âmbito da gestão pública.
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos, em todas as áreas de
conhecimento, de preferência com a participação da sociedade civil.
Encaminhar providências e prestar orientação
social apenas a indivíduos e suas famílias que
estejam no território de abrangência do SUS e
ou do SUAS.

As expressões da questão social devem ser compreendidas como “o conjunto das desigualdades da sociedade capitalista, que se manifestam por meio das
          econômicas, políticas e culturais que impactam as           .

17. Os conceitos fundamentais para a ação dos assistentes sociais na saúde são:

19. Os Assistentes Sociais na área da saúde trabalham
a partir de grandes eixos:

b.
c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

Concepção de saúde, integralidade,
intersetorialidade, participação social e
interdisciplinariedade.
Concepção de saúde, fracionalidade,
intersetorialidade, participação social e
interdisciplinariedade.
Concepção de saúde, efetividade, intersetorialidade, participação social e
multidisciplinariedade.
Concepção de saúde, integralidade,
intersetorialidade, participação social e
transdisciplinariedade.
Concepção de saúde, efetividade, intersetorialidade, participação social e
interdisciplinariedade.
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IAMAMOTO, 1982.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

arrepsias ; classes sociais
demarcações ; pessoas
determinações ; pessoas
determinações ; classes sociais
indeliberações ; classes sociais

1.
2.
3.
4.

Atendimento direto aos usuários.
Mobilização, participação e controle social.
Investigação e coordenação dos serviços.
Assessoria, qualificação e formação
profissional.
5. Matricialidade e territorialidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Estado de Santa Catarina

20. José Paulo Netto (1999 apud CRESS 17 Região,
2013) afirma que:
“projetos profissionais são          ; apresentam a autoimagem de uma profissão; elegem
os valores que a legitimam; delimitam e priorizam
seus             ; formulam os requisitos para seu exercício; prescrevem         
para o comportamento dos profissionais; estabelecem
balizas de sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e
instituições sociais, privadas e públicas; são construídos por um              – a categoria
profissional; e através da sua          que a
categoria elabora o seu projeto profissional”.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

independentes ; conceitos e teorias ;
normas ; grupo ; conformação
particulares ; objetivos e funções ;
preceitos ; público ; estruturação
privados ; conceitos e teorias ;
padrões ; conjunto de pessoas ; constituição
coletivos ; objetivos e funções ;
normas ; sujeito coletivo ; organização
exclusivos ; objetivos e funções ;
preceitos ; grupo ; coordenação

21. Para Minayo, avaliação como técnica e estratégia
investigativa é um processo sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e a relevância de determinado
assunto, proposta ou programa. (PENNA FIRME, 2003
apud MINAYO, 2005, p19). Nesse sentido, para que
haja um bom processo de avaliação é necessário destacar quatro dimensões.

22. A Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão
– Código de Ética do Assistente Social, versão 2011,
apresenta os deveres do Assistente Social nas suas
relações com os usuários.
A respeito dos deveres do Assistente Social, assinale a
alternativa correta.
a.

b.

c.

d.

e.

23. No que tange ao sigilo profissional, é correto
afirmar:
a.

b.

c.

Assinale a alternativa que indica corretamente essas
dimensões.
a.
b.
c.
d.
e.

Utilidade ; viabilidade ; moral ; pertinência
Utilidade ; viabilidade ; moral ; precisão técnica
Utilidade ; viabilidade ; ética ; precisão técnica
Utilidade ; inexequibilidade ; ética ; pertinência
Utilidade ; inexequibilidade ; ética ; precisão
técnica

Garantir apenas as informações sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, definidas pela gestão pública local.
Fornecer à população usuária, sempre que
solicitado, informações concernentes ao trabalho do Assistente Social, não sendo necessário resguardar o sigilo profissional.
Contribuir para a criação de mecanismos que
venham burocratizar a relação com o usuário,
no sentido de agilizar os serviços prestados.
Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos
de interesse da população.
Democratizar as informações e o acesso aos
programas disponíveis no espaço institucional, como um mecanismo indispensável à
participação dos usuários.

d.

e.

A quebra do sigilo é admissível em todas as
situações em que a instituição que faz a gestão da política social entenda necessário.
Em trabalho multidisciplinar poderão ser
prestadas todas as informações que os profissionais envolvidos julgarem necessárias e
importantes.
O sigilo protegerá o usuário e a instituição, em
parte, de tudo aquilo que o Assistente Social
tome conhecimento como decorrência de seu
exercício de atividade profissional.
A quebra do sigilo só é admissível quando
se tratar de situações cuja gravidade possa,
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e
da coletividade.
Constitui um dever do Assistente Social manter o sigilo profissional, não sendo vedado ao
mesmo revelar os dados colhidos na entrevista social.
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24. De acordo com os Conceitos Básicos de Perícia
em Saúde para Avaliação da Capacidade Laborativa
(Manual de Procedimentos de Perícia em Saúde,
UNESP, 2013), é correto afirmar:
a.

b.
c.

d.

e.

A Perícia Oficial em Saúde compreende três
modalidades: junta médica, perícia médica e
perícia multidisciplinar.
Capacidade laborativa é apenas a condição
física para o exercício da atividade produtiva.
Incapacidade laborativa é a impossibilidade
de desempenhar as atribuições definidas para
os cargos ou as funções autárquicas, decorrentes apenas de acidentes de trabalho.
A capacidade laborativa implica a ausência de
doença ou lesão. Na sua avaliação não deve ser
considerada apenas a repercursão da doença
no desempenho das atividades laborais.
Perícia oficial em saúde é o ato administrativo
que consiste na avaliação técnica de questões
relacionadas à saúde e à capacidade laboral,
realizada na presença do servidor médico
formalmente designado.

25. Para se desenvolver o conceito de incapacidade
laborativa devem ser considerados os seguintes
parâmetros:
1. quanto ao grau: parcial ou total.
2. quanto à duração: temporária ou permanente.
3. quanto à abrangência profissional: uniprofissional, multiprofissional, omniprofissional.
4. quanto à característica do espaço do trabalho:
público ou privado.
5. quanto à deficiência: física, mental, visual,
auditiva e múltipla.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Página 8

26. De acordo com a Política Nacional de Estágio –
PNE (ABEPSS, 2008), os princípios que norteiam a realização do de estágio no Serviço Social são:
1. valores éticos-políticos.
2. dissociabilidade entre as dimensões
teórico-metodológicas, ético-políticas e
técnico-operativas.
3. articulação entre a formação e o exercício
profissional.
4. dissociabilidade entre estágio e supervisão de
campo e acadêmica.
5. unidade entre teoria e prática; interdisciplina
riedade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

27. Assinale a alternativa que contém as considerações que o Código de Ética da Profissão apresenta
como ferramentas imprescindíveis para o trabalho do
Assistente Social na saúde em todas as suas dimensões.
a.

b.

c.

d.

e.

prestação de serviços diretos à população,
visitas domiciliares, assessoria, gestão e mobilização e participação social.
prestação de serviços diretos à população,
planejamento, assessoria, gestão e mobilização e participação social.
prestação de serviços diretos à população,
planejamento, plantão social, gestão e mobilização e participação social.
prestação de serviços diretos à população,
plantão social, assessoria, gestão e mobilização e participação social.
prestação de serviços diretos à população,
planejamento, nas visitas domiciliares, gestão
e mobilização e participação social.

Estado de Santa Catarina

28. Os Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais
na Saúde (CFESS, 2010) apontam como atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde:
a.

b.

c.

d.

e.

conhecer as condições de vida dos trabalhadores da área da saúde, bem como os determinantes sociais que interferem no processo
saúde-doença.
buscar a atuação entre algumas áreas da
saúde, uma vez que nem sempre é interessante o trabalho interdisciplinar.
elaborar projetos de educação continuada,
buscando assessoria técnica, e sistematizar o
trabalho desenvolvido, bem como realizar pesquisas sobre temáticas relacionadas à saúde.
buscar construir espaços que promovam a
participação, apenas das equipes de trabalhadores da área da saúde, para tomar decisões
no que tange à Política Nacional de Saúde.
estimular a intersetorialidade, tendo em vista
a realização de ações que fortaleçam a articulação entre a políticas de seguridade social,
superando a fragmentação dos serviços e do
atendimento às necessidades sociais.

29. Assinale a alternativa que apresenta de forma
correta as competências gerais que são significativas
para a compreensão do contexto em que se situa a
intervenção profissional do Assistente Social.
a.

b.

c.

d.

e.

Analisar o movimento histórico da sociedade
brasileira, apreendendo as particularidades
do desenvolvimento do capitalismo no país e
as particularidades regionais.
Apreender de forma crítica os processos de
produção e reprodução das relações sociais
numa perspectiva de incompletude.
Compreender o significado social da profissão
e de seu desenvolvimento social, no cenário
nacional, revelando apenas as dificuldades
contidas nesta realidade.
Identificar as demandas presentes na sociedade, visando pensar respostas para seu
enfrentamento, considerando apenas o cenário do âmbito público.
Estruturar o trabalho a partir da escolha de
habilidades que devem ser utilizadas para o
enfrentamento das expressões da questão
social.

30. Nogueira e Mioto (2008) desenvolvem elementos
analíticos sobre a concepção ampliada de saúde.
Nesse sentido, é correto afirmar:
a.

A definição de necessidades de saúde não
ultrapassa o nível de acesso a serviços e tratamentos médicos, levando em conta as transformações societárias vividas no século XX.
Verifica-se que o atendimento das necessidades de saúde remete ao atendimento de
necessidades humanas específicas, entre elas:
alimentação saudável, habitação e educação.
A articulação entre equipes e serviços, dentro
de uma rede complexa, não instrumentaliza
para a intervenção individual e coletiva sobre
os determinantes do processo de saúde.
Não é possível compreender ou definir as
necessidades de saúde sem levar em conta
que elas são produtos das relações sociais e
destas com o meio físico, social e cultural.
Há uma necessidade de levantar apenas indicadores epidemiológicos para o planejamento
das ações relacionadas à atenção básica.

b.

c.

d.

e.

31. Marcelo Braz Moraes dos Reis (CRESS 17 Região,
2013) apresenta as condições necessárias para desenvolver e aprofundar o Projeto Ético- Político da profissão de Serviço Social:
1.
2.
3.
4.

Condição Política.
Espaço autentificado na academia.
Debate sobre o exercício profissional.
Renovação das modalidades prático
interventivas.
5. Reconhecimento da autonomia como valor
central.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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32. Mioto e Nogueira (2008) apresentam elementos
essenciais no planejamento de ações no âmbito institucional e profissional no campo da saúde.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a.

b.

c.

d.

e.

O programa caracteriza-se pela associação de
atividades ou parcialização do plano em relação apenas ao tempo e a natureza do objeto.
O plano ganha destaque econômico quando
supera sua condição de simples instrumento
formal e burocrático, o que ocorre quando se
consegue, durante sua elaboração, dizimar a
discussão e participação dos interessados.
O planejamento situa-se como um processo
de compreensão da realidade e opções estratégicas, que tem tempo e espaço bem definidos, consubstanciados em ações encadeadas
e tendo em vista determinados objetivos.
O projeto concretiza as decisões, sinaliza para
as ações que tornam aptas as intenções contidas nos regimentos internos e estatutos institucionais. Por esse motivo pode afirmar que o
projeto concretiza o planejamento.
O projeto é um documento teórico, pautado
na realidade, em situações reais de existência. É um documento que apresenta analises
explicativas sobre o evento estudado.

34. Na visão de Battini (2001), o projeto elaborado
por um assistente social tem uma visão política. Nesse
sentido, ele se posiciona pela socialização da participação, pela universalização do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e projetos sociais. Já do
ponto de vista profissional, ao elaborar um projeto, o
assistente social precisa demonstrar competência no
âmbito técnico, teórico e político, tendo como base o
aprimoramento profissional.
Tal aprimoramento se caracteriza:
a.

b.

c.

d.

e.

33. Cohen (1993) apresenta os elementos que compõem a avaliação de forma técnica: objetividade,
informação suficiente, validade e confiabilidade.
Nesse sentido, é correto afirmar:
a.
b.

c.

d.

e.

Validade exige que os objetivos utilizados
ponderem realmente o que se pretende medir.
Confiabilidade tem a ver com a qualidade e
estabilidade da informação e, consequentemente, dos resultados obtidos.
Objetividade tenta captar a realidade,
mediante procedimentos que façam com que
as ideias preconcebidas afetem os resultados
da avaliação.
Informações devem ser necessariamente completas; considerando a necessidade de existir
equilíbrio entre o ideal e o viável.
As informações para serem suficientes precisam responder exclusivamente aos objetivos
do programa ou projeto social.
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Pelo compromisso com a gestão local da
política pública de cumprir os serviços com
qualidade.
Pela participação efetiva da gestão pública
local no processo de formulação e decisão
dos serviços e programas sociais.
Pela prioridade de uma nova relação com a
gestão publica local, de forma que o assistente social estabeleça vinculo e consiga fixar
os indicadores sociais necessários para a elaboração do projeto.
Por respeito e sigilo profissional, não desenvolve articulação com outros segmentos e
categorias profissionais quando da elaboração de um projeto de cunho social.
Pela ação de assumir uma atitude investigativa na prática de seu cotidiano profissional,
promovendo crítica à realidade, estimulando
a criação de novas explicações, indo para
além do que é apresentado.

35. Yolanda Guerra (1997) afirma que reconhecer a
instrumentalidade como mediação implica tomar o
Serviço Social como totalidade constituída de multiplas dimensões.
Assinale a alternativa que indica corretamente essas
dimensões.
a.
b.
c.
d.
e.

Técnico-instrumental, teórico-intelectual,
ético-política e formativa.
Técnico-instrumental, metodológica,
articulativa e formativa.
Técnico-instrumental, teórica,
ético-política e articulativa.
Técnico-instrumental, teórico-intelectual,
ético-política e articulativa.
Técnico-instrumental, metodológica,
articulativa e formativa.
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36. Marsiglia (2008, p.383-396) apresenta orientações
básicas para aplicação da pesquisa no campo de trabalho do Assistente Social.
Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde
corretamente aos procedimentos que possibilitam a
produção de conhecimento na área social.
a.

b.

c.

d.

e.

Um diagnóstico precisa ser realizado de
forma precisa, permitindo a elaboração de
ações mais pertinentes da realidade concreta,
as quais não precisam ser acompanhadas
durante o processo de implantação, devendo
ser analisadas apenas no final de cada etapa.
Na área social, pesquisas do tipo descritiva
têm trazido contribuições significativas para
a compreensão de questões novas que estão
sendo percebidas na realidade concreta,
denominados de “temas emergentes”.
Na prática profissional, no estágio ou na
docência, é preciso transformar as observações assistemáticas da realidade em observações sistemáticas. Preparar o processo de
observação como um projeto que permita a
observação mais ampla do que ocorre na prática. Na sequência, registrar detalhadamente
o que foi observado.
A análise é um processo de descrição dos
dados coletados e a interpretação dos mesmos a partir da leitura realizada. A análise
quantitativa deve usada nas pesquisas que
utilizamentrevistas semiestruturadas, depoimentos e história de vida.
A teoria é um conhecimento organizado,
sedimentado, que não parte da realidade
concreta, e sim de um complexo processo de
sucessivas abstrações, que ao mesmo tempo
distancia-se do concreto imediato e explica a
realidade mais ampla.

37. Raichelis (Revista Serviço Social e Sociedade,
no 107, 2011, p. 420-437) faz considerações sobre
a divisão sóciotecnica do trabalho na profissão do
Serviço Social.
Assinale a alternativa que apresenta dados corretos
sobre o processo de assalariamento do Assistente
Social.
a.

b.

c.

d.

e.

Problematizar a violação dos direitos singulares do profissional de Serviço Social, na relação com a violação dos direitos dos trabalhadores, não requer a definição do uso de uma
agenda de questões específicas conectadas
com as lutas gerais da classe trabalhadora do
tempo presente.
O Serviço Social é uma profissão inscrita na
divisão sociotécnica do trabalho como uma
especialização do trabalho individual, e identificar o seu “sujeito vivo” como trabalhador
assalariado, implica problematizar como
ocorre a relação de compra e venda da força
de trabalho.
Se o Serviço Social foi regulamentado como
uma “profissão liberal”, o seu exercício se realiza no contexto de instituições públicas, não
sendo tensionado pelas contradições que
atravessam as classes sociais na sociedade
capitalista.
O trabalho profissional, no entendimento
do Projeto Ético-Político, exige um sujeito
profissional qualificado, capaz de realizar
um trabalho simples, pois tem competência
para defender e ampliar os direitos da classe
subalterna.
É o mesmo processo de profissionalização do
Assistente Social e a institucionalização da
profissão na divisão social e técnica do trabalho que circunscreve as condições concretas
para que o trabalho do Assistente Social
ingresse no processo de mercantilização e no
universo do valor e da valorização do capital.
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38. No que diz respeito à saúde do trabalhador,
Vasconcelos (2008, p. 262) afirma: “a saúde do trabalhador, juntamente com a Vigilância Sanitária e a
Vigilância Epidemiológica e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, como
direito, no art. 200/II da Constituição Federal/1988 e
regulamentada na Lei no 8.080/1990”.

39. Vasconcelos (2008, p. 263) afirma que os profissionais de saúde, assim como os demais trabalhadores,
estão sujeitos aos riscos profissionais e, à vista disso,
expostos aos acidentes de trabalho e as doenças do
âmbito do trabalho.
Nesse sentido, é correto afirmar:
a.

A partir dessa citação, assinale a alternativa correta
sobre as atribuições do profissional de Serviço Social
no âmbito do SUS.
a.

b.

c.

d.

e.

Participar da comunicação às instâncias competentes sobre as doenças originadas no processo
de trabalho, não necessariamente tendo que
buscar a colaboração das entidades sindicais.
Informar ao trabalhador e à sua respectiva
entidade sindical e às empresas, a partir de
estudo dos usuários atendidos, sobre os riscos
de acidentes de trabalho, doença profissional
e do trabalho.
Participar da assistência ao trabalhador vítima
de acidentes de trabalho ou portador de
doença profissional e do trabalho apenas se for
solicitado pela família ou pela empresa.
Participar de estudos, pesquisas e avaliações
que indiquem riscos de vulnerabilidade
social existentes em toda região do território
de abrangência do Centro de Referência de
Assistência Social.
Tornar pública a ausência de fiscalização e
controle dos serviços de saúde do trabalhador,
apenas em instituições e empresas públicas.
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b.

c.

d.

e.

Doenças de trabalho são aquelas que são
derivadas de todas as condições especiais que
determinado tipo de trabalho venha sendo
realizado e, por isso, entendidas como “indiretamente profissionais”.
As categorias profissionais podem ser atingidas por quatro tipos de doenças profissionais,
entre elas: infecciosas, dermatites de contato,
enfermidades por gases irrespiráveis e por
vícios ergonômicos.
Os manuais contemplam as doenças relacionadas ao estresse que acometem várias
categorias profissionais de saúde e determinados profissionais, a exemplo: policiais e os
próprios assistentes sociais.
Doenças profissionais são aquelas que são
específicas ao desempenho de suas atividades laborais, que apresentam como síndrome típica em outros trabalhadores de
mesma situação, que têm um fator etiológico
conhecido.
A sociedade incentiva o trabalhador a não
trocar sua saúde pelo pagamento de percentuais de insalubridade e periculosidade, como
alternativa mais barata, o que desresponsabiliza os patrões por melhorias das condições
ambientais de trabalho.
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40. Yolanda Guerra(2007) afirma que “a instrumentalidade no exercício profissional refere-se, não ao
conjunto de instrumentos e técnicas, mas a uma
determinada capacidade ou propriedade constitutiva
da profissão, construída e reconstruída no processo
sócio-histórico”.
Nesse sentido, é correto afirmar:
a.

b.

c.

d.

e.

É por intermédio desta capacidade, adquirida
no exercício profissional, que os assistentes
sociais modificam, transformam, alteram as
condições objetivas e subjetivas e as relações
interpessoais e sociais existentes no cotidiano.
Nem todo o trabalho social possui instrumentalidade, a qual é construída na trajetória das
profissões pelos seus agentes. Essa condição
inerente ao trabalho é dada pelos homens
no processo de atendimento às necessidades
materiais.
No trabalho o homem desenvolve capacidades, que não necessariamente mediam suas
relações com outros homens. Desenvolve,
sim, mediações que promovem o intercâmbio
por meio da linguagem, da consciência e do
conhecimento.
A utilidade social de uma profissão advém das
necessidades econômicas, constituída a partir
da relação capital/trabalho. A utilidade social da
profissão está em responder às necessidades
advindas do contexto do processo de trabalho.
As políticas sociais, além de sua dimensão
econômico-política, constituem-se num conjunto de procedimentos metodológicos, cujos
componentes põem a necessidade de profissionais que trabalham no âmbito do Estado.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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