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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Já no início dos tempos, o homem refletia sobre as

A respeito da história e das influências teórico-metodológicas do
serviço social no Brasil, julgue os itens a seguir.
51

questões que o desafiavam, estudava as diferentes alternativas para
solucioná-las e organizava sua ação de maneira lógica. Enquanto

A influência da teoria social de Marx na categoria profissional
vincula-se à compreensão de que as relações sociais
são sempre mediatizadas por situações e instituições que
revelam/ocultam relações sociais imediatas.

assim fazia, estava efetivando uma prática de planejamento. Da
observação dessa prática, de sua análise e sistematização racional,
do domínio de alguns princípios que regem os processos naturais e
da incorporação dos conhecimentos desenvolvidos em diferentes

52

Inicialmente, o serviço social brasileiro manteve relação com
a Igreja Católica e assumiu caráter conservador, calcado na

áreas do pensamento resultou, tal como encontramos hoje, o acervo
de conhecimentos e de práticas de planejamento.

teoria social positivista. A partir dos anos 1950, passou a ser
influenciado

pelo

serviço

social

fundamentado em pensamento de cunho liberal.
53

M. V. Baptista. Planejamento social: intencionalidade e
instrumentação. São Paulo: Veras Editora, 2000, p.14 (com adapatações).

norte-americano,

Considerando o tema abordado no texto, julgue os itens seguintes.

O processo de institucionalização do serviço social no Brasil
foi um dos recursos utilizados pelo Estado e pelo empresariado

58

Análises sobre a avaliação de programas sociais têm
demonstrado que, quanto mais rigorosos e restritos forem os

para enfrentar a questão social em um momento em que as

critérios de acesso e permanência dos usuários nesses

manifestações cotidianas adquiriram expressão política.

programas, mais focados e seletivos tendem a ser tais
54

Entre as vertentes do movimento de reconceituação do serviço
programas. Portanto, é essencial associar os critérios de acesso
social, a chamada vertente modernizadora é caracterizada pela
e de permanência à abrangência do programa social, a fim de

incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas e

indicar a universalidade dele.

sistêmicas, de matriz positivista, cuja perspectiva se baseia na
modernização tecnológica e em processos de relações

59

interpessoais como mediações do desenvolvimento social e do

mudanças no contexto geral, deve-se adotar o critério de

enfrentamento da marginalidade e da pobreza.

efetividade, por ser o único que permite o questionamento dos
objetivos e, principalmente, da capacidade de execução da

Com relação à ética profissional e ao projeto ético-político

ação planejada.

profissional do serviço social, julgue os itens que se seguem.
55

Caso um profissional assistente social seja exonerado por

60

e o valor político atribuído a eles é um dos critérios a ser

substituído por outro profissional da mesma categoria, no

utilizado para selecioná-los.

período de análise dos motivos da exoneração.
É vedado ao assistente social o uso da técnica de devolução —

61

recomenda-se

descrever

o

problema

identificado, com a atenção centrada nos seus efeitos.

utilizadas pela área de psicologia —, visto que se trata de

57

Para delinear os projetos e as ações no processo de
planejamento,

baseada em informações colhidas em estudo e comumente

terapia não prevista nas competências do assistente social.

Iniciar-se o planejamento de uma intervenção pela
identificação de problemas apresenta vantagens metodológicas,

defender os princípios da ética profissional, ele deve ser

56

Na avaliação de uma intervenção em que se proponha realizar

62

Plano e programa distinguem-se principalmente pelo nível de

De acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente

agregação de decisões e pelo detalhamento das operações de

Social, a ampliação e a consolidação da cidadania constituem

execução. Há maior nível de agregação de decisões no plano

princípio fundamental e visam à garantia dos direitos civis,

que no programa, e neste há mais detalhamento das operações

sociais e políticos da população.

a serem executadas que no plano.
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Acerca da formulação do projeto de intervenção profissional do

Em relação à atuação em equipe multiprofissional e interdisciplinar,

serviço social, julgue os itens a seguir.

julgue os próximos itens.
70

63

Na atuação de uma equipe de natureza multiprofissional, há

Por constituir a reafirmação do projeto ético-político

trocas de informações e conhecimentos entre seus integrantes

profissional, o projeto de trabalho deve expressar os valores e

e, principalmente, transferências de métodos de uma disciplina
para outra.

os compromissos assumidos pelo assistente social e, portanto,
71

deve ser instrumento de transformação da realidade.

O trabalho em equipe realizado em um espaço institucional,
sob a perspectiva interdisciplinar, requer uma atuação pautada

64

na unidade de conhecimentos.

Na formulação de um projeto de intervenção, a explicitação
dos pressupostos teóricos é dispensada, uma vez que é de

Com referência à questão social e aos direitos de cidadania, julgue

domínio público o referencial dialético-crítico da categoria

os itens subsequentes.

profissional.

72

Os direitos de cidadania, ainda que sejam apenas formais,
costumam proporcionar a participação igualitária e efetiva dos

Julgue os seguintes itens, acerca dos fundamentos e da metodologia

menos favorecidos pelo sistema de classes na comunidade da

de pesquisa social.

qual são legalmente membros.
73

65

As novas estratégias capitalistas de incorporar os trabalhadores

Nas pesquisas sociais, as etapas de levantamento de dados e de

à lógica de reprodução do capital têm implicações no trato da

revisão bibliográfica são primordiais, porque oferecem um

questão social, visto que esta se desloca do campo do trabalho
para o da assistência social, passando a ser vista como

panorama da questão a ser estudada e, portanto, contribuem

sinônimo das expressões da pobreza.
para a delimitação do tema.
Com base nos fundamentos e aspectos históricos da política social,
66

A

utilização

de

métodos

qualitativos

é

indicada

primordialmente para pesquisas cujo conhecimento acumulado

julgue os itens a seguir.
74

A política social, dada a sua natureza pública, pode ser

da área seja replicável e cujo objeto de estudo seja amplamente

denominada política estatal, visto que requer, necessariamente,

conhecido.

a intervenção do Estado.
75

Na emergência das políticas sociais, destaca-se a experiência

Acerca da assessoria e da consultoria no serviço social, julgue os

alemã orientada pela lógica do seguro social, com a instituição

itens subsecutivos.

do primeiro seguro-saúde nacional obrigatório, cujo
pressuposto era a garantia estatal de prestações de substituição

67

de renda em momentos de perda da capacidade laborativa, por

No processo de consultoria, é imprescindível que a equipe

doença, idade ou incapacidade para o trabalho.

solicitante já tenha elaborado um projeto de prática e indique
questões pontuais que têm dificultado o encaminhamento do

76

beveridgiano e incorporados pela seguridade social brasileira,

projeto e para as quais deseja respostas.
68

instituída com a Constituição Federal de 1988, incluem-se a
restrição da previdência aos trabalhadores contribuintes,

Diferentemente do consultor, o assessor tem a prerrogativa de

universalização da saúde e a limitação da assistência social a

ser executor de ações, o que lhe exige, portanto, neutralidade
no processo em que atua.
69

quanto

por

indicação

quem dela necessitar.
77

A assessoria, que pode ser solicitada tanto por uma equipe
interna

externa,

Entre os princípios adotados pelos modelos bismarckiano e

não

necessariamente quando atinge o objetivo proposto.

termina

De acordo com a análise crítico-dialética, o surgimento das
políticas sociais no contexto mundial foi súbito e homogêneo
e passou a vincular-se a iniciativas exclusivas dos estados para
responder às demandas da sociedade e garantir a hegemonia
estatal.
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Acerca da relação Estado/sociedade no contexto atual, julgue os

No que diz respeito à política de saúde e ao Sistema Único de

próximos itens.

Saúde (SUS), julgue os itens subsecutivos.

78

O terceiro setor recebeu grandes investimentos de organismos
internacionais, que passaram a direcionar sua atenção para o

85

desenvolvimento local, o que favoreceu a realização de

Trabalhadora estabelece que, para a análise do perfil

microrreformas e o atendimento de demandas imediatas e

produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores,

pontuais, além da redução das forças de resistência

pressupõe-se a sistematização das informações das bases

representadas pelos movimentos sociais.
79

de dados de interesse à saúde do trabalhador, como o

Com a mundialização do capital, a política econômica dos

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a

estados-nação dos países periféricos passou a ser orientada de

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

modo a investir no desenvolvimento de políticas industriais
que suprissem a demanda deixada no mercado pelas mudanças

86

ocorridas nos países centrais, cujos estados tivessem perdido

Na execução de ações no campo de saúde do trabalhador
realizadas pelo SUS, é vedado ao sindicato o requerimento de

a soberania frente ao mercado financeiro.
80

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da

interdição de todo o ambiente de trabalho mesmo em situações

Observa-se, nos últimos anos, uma tendência ao fortalecimento

de risco iminente para a vida dos profissionais.

do controle democrático e a busca de um tipo de consenso
social com maior adesão popular que os anos de bem-estar

87

social.

saúde indígena tem natureza centralizada e deve concentrar a
maior parte das ações em centros de atenção terciária à saúde.

No que se refere à política de assistência social, julgue os itens que
se seguem.
81

Por ser um componente do SUS, o subsistema de atenção à

88

A assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do

Na organização do SUS, ficou estabelecido que a
principal porta de entrada para o acesso ao SUS são os

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de

serviços especiais de acesso aberto, ou seja, o atendimento

rentabilidade econômica e pela igualdade de direitos no acesso
diferenciado por motivo de agravo ou de situação laboral.

ao atendimento, sem nenhuma forma de discriminação,

82

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.

Com base na legislação acerca do meio ambiente, julgue os itens a

É competência do órgão da administração pública federal

seguir.

responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) articular-se tanto com os órgãos

89

responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social,

A primeira conferência mundial para o meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, promovida em 1972 pela

quanto com os demais responsáveis pelas políticas
Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo,

socioeconômicas setoriais, visando à elevação do patamar

promoveu um importante debate acerca da questão ambiental

mínimo de atendimento às necessidades básicas.
83

e alertou os países a inserirem a temática no centro de suas

De acordo com o princípio da descentralização, tanto a

políticas públicas.

concessão quanto a manutenção do benefício de prestação
continuada (BPC) são de responsabilidade dos estados,

90

Um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente

municípios e do Distrito Federal.
estabelecida em 1981 é a educação ambiental em todos os
84

O centro de referência de assistência social (CRAS)
caracteriza-se como unidade pública de abrangência e gestão

níveis de ensino, incluindo a educação para a comunidade, com

estadual destinada à prestação de serviços à população que

o objetivo de capacitar os indivíduos para participação ativa na

demanda proteção social especial.

defesa do meio ambiente.
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99

direcionada aos idosos e pessoas com deficiência.
91

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause dano moral ou patrimonial, e

O Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa

pode ocorrer em qualquer relação íntima de afeto, na qual o

Idosa estabelecem o compartilhamento de responsabilidade

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,

entre Estado, comunidade, sociedade e família nos cuidados da

independentemente de coabitação.

saúde desse segmento populacional.
92

O fundo nacional do idoso, implantado pelo Estatuto do Idoso,
autoriza exclusivamente às pessoas jurídicas a dedução do
imposto de renda das doações que forem efetuadas para

No que se refere ao tema álcool e outras drogas, julgue os itens
subsequentes.
100

esse fundo.
93

94

Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas vivem hoje, no
Brasil, com um dependente de substâncias psicoativas. Os

O plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência (Plano

problemas tipicamente descritos pelos familiares desses

Viver sem Limite) estabelece que a participação das pessoas

dependentes incluem violência doméstica, abuso infantil, roubo

com deficiência no mercado de trabalho contempla aquelas que

de bens familiares e condução de veículos em estado de

têm impedimentos de longo prazo, seja de natureza física,

embriaguez, o que torna esses familiares vulneráveis e com

mental, intelectual ou sensorial.

necessidades de atenção e cuidados específicos.

Conforme estabelece o Estatuto do Idoso, é vedada aos órgãos

101

públicos a emissão de laudos de saúde por meio de

tem como um dos principais focos de ação o controle ao tráfico
de drogas.

Conforme disposto nas análises e legislações específicas, julgue os
itens de 95 a 99, relativos aos seguintes segmentos: homens,
mulheres e portadores de HIV.
Recomenda-se que as ações para ampliar o tratamento do HIV
devam priorizar os homens gays e outros homens que fazem

A redução de danos estabelece objetivos de mudanças para os
usuários a partir do que a sociedade considera ideal e seguro e

atendimento domiciliar ao idoso enfermo.

95

De acordo com a Lei Maria da Penha, configura-se violência

Com base no Decreto n.º 6.833/2009, Decreto n.º 7.003/2009 e
Portaria Normativa SRH/MP n.º 3/2010, julgue os próximos itens.
102

A perícia oficial poderá ser dispensada para a concessão de
licença para tratamento de saúde do servidor, desde que não

sexo com homens; além disso, essas ações devem ser

ultrapasse trinta dias corridos, período em que o servidor está

ancoradas em uma base confiável de evidências que identifique

impedido de ser submetido a esse procedimento a pedido da

e aborde os determinantes sociais da vulnerabilidade ao HIV.

sua chefia ou da unidade de recursos humanos onde trabalha.
96

A condição de vulnerabilidade, doença e adoecimento, de
transmissibilidade, de morbimortalidade e incurabilidade das

103

nome da doença assim como uma síntese das suas

pessoas que vivem com HIV/AIDS podem levar a sentimentos

características, salvo quando se tratar de lesões originadas de

de baixa autoestima, falta de pertencimento e perda da

doença de acidente em serviço ou doença profissional.

identidade social e psicológica, desencadeadores de estados de
sofrimento psíquico e transtorno mental.
97

104

As principais estratégias para a implementação da Norma

Nos casos de comprovada prática de violência psicológica

Operacional de Saúde do Servidor Público Federal (NOSS) são

contra a mulher, a Lei Maria da Penha permite a aplicação de

as avaliações dos ambientes e processos de trabalho, o

penas por meio de pagamento de cesta básica ou de pagamento

acompanhamento da saúde do servidor e as ações educativas

de multa, desde que o agressor se comprometa a submeter-se

em saúde, pautadas na metodologia de pesquisa-intervenção.

a tratamento em serviço que ofereça atendimento psicológico

98

Na emissão de laudo pericial, dispensa-se a especificação do

105

Os integrantes do Comitê Gestor do Subsistema Integrado de

às vítimas de violência.

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) são

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

profissionais

estabelece, entre seus objetivos, a garantia da oferta da

determinado para realizar, entre outras atribuições, aprovação

contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da

de regras para guarda de material sigiloso referente aos

legislação específica.

servidores.

remunerados

e

contratados

por

tempo
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Julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.os 8.387/1991 e

(CF), no Decreto-Lei n.º 288/1967, no Decreto-Lei n.º 356/1968 e

9.960/2000 e no Decreto n.º 6.008/2006.

no Decreto n.º 61.244/1967.
106

114

Suponha

que

determinada

empresa

fabricante

de

Considere que uma máquina usada na construção de rodovias

microcomputador portátil na Zona Franca de Manaus pretenda

tenha sido importada e esteja na Zona Franca de Manaus

ser beneficiada com a isenção do imposto sobre produtos

aguardando para ser enviada a determinada zona de fronteira,

industrializados e a redução do imposto de importação. Nessa

no estado do Acre, onde finalmente será utilizada. Nessa

situação, ela deve apresentar projeto ao Conselho de
Administração da SUFRAMA e seus produtos devem ser

situação, esse produto estará isento dos impostos de

produzidos de acordo com o processo produtivo básico

importação e sobre produtos industrializados.

definido pelo Poder Executivo.
107

As atribuições do superintendente da SUFRAMA são
indelegáveis.

108

O não recolhimento da taxa de serviços administrativos da
SUFRAMA devida em virtude da importação de determinado

Considere que determinada mercadoria estrangeira tenha

produto

entrado na Zona Franca de Manaus para ser estocada e

contribuinte-importador ao pagamento de juros e multa de

reexportada. Nessa situação, se a mercadoria for utilizada e

mora.

exportada posteriormente, será devido o imposto de

109

115

116

na

Zona

Franca

de

Manaus

sujeita

o

Considere que determinada empresa tenha importado peças

exportação.

metálicas para a fabricação de brinquedos na Zona Franca de

A CF manteve a Zona Franca de Manaus com suas

Manaus, os quais serão destinados exclusivamente à

características de área de livre comércio, tendo a Emenda

exportação. Nessa situação, a sociedade empresária estará

Constitucional n.º 42/2003, no Ato das Disposições

isenta do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos

Constitucionais Transitórias, ampliado o prazo de sua

devidos a órgãos, autarquias ou quaisquer entidades da

manutenção em dez anos.

administração pública, direta ou indireta.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei Complementar

Julgue os itens que se seguem, com base na Resolução SUFRAMA

n.º 134/2010 e nos Decretos n.os 7.138/2010 e 7.139/2010.

n.º 203/2012, no Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial
n.º 170/2010.

110

Considere que o Conselho de Administração da SUFRAMA
tenha sido convocado para reunião extraordinária, à qual não

117

A Resolução SUFRAMA n.º 203/2012 veda qualquer hipótese
de transferência de bem móvel objeto de benefício fiscal entre

poderá comparecer seu presidente em virtude de grave doença.

sociedades empresárias cujos projetos industriais tenham sido

Nessa situação, o ministro de Estado das Cidades presidirá

aprovados pela SUFRAMA.

interinamente a referida reunião.
118
111

112

A Coordenação-Geral de Promoção Comercial é responsável

Zona Franca de Manaus. Nessa situação, a sociedade

por prestar apoio às missões de investidores estrangeiros de

empresária estará obrigada a apresentar à SUFRAMA,

interesse do polo industrial de Manaus.

anualmente, laudo técnico emitido por entidade de auditoria

Suponha que o superintendente da SUFRAMA pretenda

independente relativo a seu processo produtivo básico e a seu

alienar vários veículos pertencentes à autarquia, os quais se

sistema de qualidade.

tornaram

113

Suponha que Alfa Ltda. seja titular de projeto industrial na

parcialmente

obsoletos.

Nessa

situação,

o

119

Os projetos industriais que têm por objetivo a industrialização

superintendente deverá enviar a proposta de alienação ao

de produtos na Zona Franca de Manaus recebem abatimento de

Conselho de Administração da entidade.

até 24,5% no imposto de importação relativo a embalagens de
origem estrangeira.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), na condição de conselheiro

120

Entre as competências do Grupo Técnico Interministerial de

titular do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a

Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB) estão o

faculdade de indicar pessoas para representá-lo nas reuniões

exame e a aprovação de fixação ou alteração dos processos

desse conselho.

produtivos básicos.
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