
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NO 
QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA 
MARINHA /  CP-T/2016 )

NÃO ESTÁ AIITORTZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

SERVIÇO SOCIAL



1) Segundo lamamoto e Carvalho (2013), com relação à
implantação das leis sociais e do serviço social no Brasil,
é correto afirmar que

(A) as leis sociais se expressam como regulamentação 
jurídica do mercado de trabalho e surgem na sociedade 
brasileira por meio da pressão de entidades 
assistenciais.

(B) as leis sociais se colocam na ordem do dia a partir do 
momento em que as terríveis condições de existência da 
classe trabalhadora ficam retratadas por meio dos 
grandes movimentos sociais, desencadeados no Brasil a 
partir de 1970.

(C) as leis sociais surgem a partir do aprofundamento das 
contradições do capitalismo e marcam o deslocamento da 
"questão social" do plano coercitivo para o plano 
político.

(D) o serviço social foi implantado no Brasil em um momento 
histórico anterior ao surgimento das primeiras leis 
sociais.

(E) o serviço social e as leis sociais se originam de 
demandas e pressões do proletariado pelo reconhecimento 
da sua cidadania social.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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2) Segundo Netto (2015), a autocracia burguesa impôs uma 
reorganização do Estado, operando modificações profundas na 
sociedade. Processos que impactaram sobre a prática e a 
formação profissional do assistente social. Tais aspectos 
impulsionaram o processo de renovação profissional, ocorrido 
no Brasil, a partir de meados dos anos 1960. Como o autor 
entende que o processo de "modernização conservadora" 
impactou na prática e na formação profissional dos 
assistentes sociais?

(A) O processo de "modernização conservadora" engendrou um 
mercado nacional de trabalho para os assistentes 
sociais, em função da elevação do número de escolas 
formadoras desses profissionais.

(B) A consolidação do mercado nacional de trabalho dos 
assistentes sociais, no periodo de vigência da 
autocracia burguesa, foi impulsionada pela reorganização 
do Estado, sendo este o único agente dinamizador desse 
processo.

(C) O baixo crescimento industrial, ocorrido nesse periodo 
no Brasil, impactou na questão social, o que concorreu 
para a demanda de profissionais de serviço social no 
espaço empresarial.

(D) As novas condições postas pelo quadro macroscópico da 
autocracia burguesa exigiam um assistente social com um 
perfil crítico e propositivo, o que demandava uma 
inteira refuncionalização das agências formadoras dos 
assistentes sociais.

(E) O ensino de serviço social ingressa no circuito da 
universidade nos marcos da autocracia burguesa, o que 
abre espaço ao rompimento com o confessionalismo, o 
paroquialismo e o provicianismo historicamente ligados 
ao surgimento e ao ensino do serviço social no Brasil.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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3) No Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da 
Marinha (N-SAIPM), o assistente social pode atuar junto a 
outros profissionais da área, como também pode compor equipe 
interdisciplinar, em parceria com psicólogos e bacharéis em 
direito. O Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais em vigor regulamenta as relações profissionais entre 
assistentes sociais, e destes com outros profissionais. No 
que tange a essas relações, é considerado dever do 
assistente social

(A) ao realizar uma crítica pública a colega ou a outros 
profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, 
construtiva e comprovável, assumindo sua inteira 
responsabilidade.

(B) possibilitar a representação ou delegação de 
profissional da equipe em entidade de organização da 
categoria, elegendo, preferencíalmente, um profissional 
qualificado para esse fim.

{C) repassar ao seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho, sempre que for possível.

(D) mobilizar sua autoridade funcional para a liberação de 
carga horária do subordinado, visando ao aprimoramento 
profissional e para a resolução de problemas pessoais 
relevantes.

(E) respeitar as normas e princípios éticos das outras 
profissões, exceto se o assistente social estiver 
exercendo cargo de chefia.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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4) De acordo com Mioto (in: Sales, 2010), no que se refere aos 
programas de orientação e apoio familiar é correto afirmar 
que

(A) no Brasil, os programas de orientação e apoio 
sociofamiliar estão previstos na Constituição Federal de 
1988 e têm como objetivo fundamental garantir o direito 
à convivência social e comunitária.

(B) no bojo da diversidade de proposições e sob a égide de 
um discurso "homogêneo" de justiça e cidadania, os 
programas de apoio sociofamiliar trazem embutidos 
princípios assistencialistas e normatizadores da vida 
familiar.

(C) sob o rótulo de programas de apoio sociofamiliar, são 
veiculadas diversas propostas, relacionadas aos setores 
da sociedade civil, Estado e organismos internacionais. 
Tais propostas são implementadas por meio de recursos 
destinados após a realização de um debate aprofundado de 
suas ambiguidades e contradições no campo da defesa dos 
direitos sociais.

(D) a construção histórica da relação família e Estado foi 
permeada pela ideologia de que o Estado, 
independentemente das condições objetivas de vida e das 
próprias vicissitudes da convivência familiar, deve ser 
capaz de proteger e cuidar de seus membros.

(E) a centralização de ações em situações cotidianas é um 
princípio norteador da condução das ações assistenciais 
direcionadas às famílias.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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5) Suponha que um militar procure a assistente social da sua 
organização para expor a seguinte situação: ele é filho 
único, natural da cidade de Natal. Sua mãe possui 80 anos, 
seu pai 85, e até meados do ano passado, apresentavam uma 
situação de saúde estável. Ocorre que o pai do militar 
sofreu um acidente doméstico, que ocasionou uma fratura de 
fêmur, e a mãe não tem conseguido oferecer sozinha a 
assistência necessária. Por esse motivo, o referido militar 
vem pleitear, junto ao serviço social, sua movimentação 
(transferência) para Natal por motivo social. 0 militar 
busca com essa transferência prestar uma melhor 
assistência a seus genitores. Qual é o instrumento de 
trabalho que o assistente social utilizará para emitir sua 
opinião sobre a elegibilidade da situação apresentada?

(A) Estudo social.
(B) Parecer social.
(C) Laudo social.
(D) Relatório social.
(E) Pericia social.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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6) Para Yazbek, Martinelli e Raichelis (2008), é, sobretudo, na 
passagem dos anos 1980 a 1990 que o serviço social 
brasileiro expressa posições de ruptura com o seu 
tradicional conservadorismo. Dentre essas expressões, ganha 
destaque a construção de seu projeto ético-político- 
profissional. Sobre os elementos que impulsionaram a 
construção desse projeto, coloque V(verdadeiro) e F(falso), 
assinalando, a seguir, a opção correta.

( ) A busca de ruptura com o histórico conservadorismo no 
pensamento e na ação profissional.

( ) A mobilização dos assistentes sociais junto aos 
movimentos sociais e as entidades patronais.

( ) O avanço na produção de conhecimento, sobretudo com o 
desenvolvimento da pós-graduação em serviço social no 
Brasil„

( ) A Lei de Regulamentação da Profissão, que definiu os 
princípios e os valores éticos fundamentais a se fazerem 
presentes no exercício profissional.

{. ) A apreensão do significado social da profissão 
desvelando as possibilidades contidas na realidade 
social.

(A) (V) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (V) (V) (F) (F)
(C) (V) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (V) (V)
(E) (V) (V) (V) (F) (V)

7) Mota (2008) justifica o título da sua obra "O Mito da 
Assistência Social" através da ideia de que a assistência 
social

(A) possui caráter universalista.
(B) é uma alternativa corretora da questão social.
(C) deve persistir enquanto política social não

contributiva.
(D) emergiu da organização política da classe trabalhadora.
(E) sofre impactos diretos com a ampliação do desemprego.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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8) Na obra de Freire {2010}, são apresentados os espaços e as 
respectivas formas que têm constituído os processos de 
trabalho incorporados ao exercício profissional do 
assistente social nas empresas, os quais implicam diferentes 
dimensões de ação, tanto pelo profissional como pelos 
sujeitos integrantes desses processos, na busca de 
atendimento de suas necessidades e direitos sociais. Entre 
os espaços apresentados pela autora, estão:

(A) o da representação de classe politico-partidária, o da 
análise social grupai, o institucional (organizacional), 
o comunitário e o societário.

(B) o da administração da assistência, o da orientação
individual de situações singulares, o da análise social
grupai e o da análise clinico-psicológíca.

(C) o da administração da assistência, o da orientação
individual de situações singulares, o da análise social
grupai, o institucional (organizacional), o comunitário 
e o societário.

(D) o da análise social grupai, o de admissão/demissão, o 
institucional (organizacional) e o comunitário.

(E) o da análise psicopedagógica, o da análise social 
grupai, o institucional (organizacional), o comunitário 
e o societário.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

7/42



9) A portaria normativa n° 1771, de 16 de julho de 2014, que 
aprova as diretrizes para o emprego e a atuação do serviço 
social das Forças Armadas em situações de emergência, 
desastres, calamidades públicas e ações humanitárias, prevê

(A) a atuação do Serviço Social das Forças Armadas, em 
caráter prioritário, enquanto coordenador das ações 
executadas em parceria com órgãos governamentais de 
assistência social da localidade atingida.

(B) o incentivo às ações de orientação educacional que 
promovam comportamento de intervenção nos órgãos de 
formação militar e nos colégios militares.

(C) a participação social, permitindo a escuta passiva dos 
diversos atores envolvidos, a fim de que as ações 
empregadas contemplem as especificidades de cada 
localidade.

(D) a promoção da atividade investigativa, por meio da 
participação da comunidade acadêmica, objetivando o 
aprofundamento teórico-metodológico e incentivo à 
inovação e à reciclagem de intervenções.

(E) o incentivo ao desenvolvimento de projetos unificados 
que proponham intervenções em situações de desastres e 
calamidades públicas em todo o território nacional.

Prova
Profissão

Amarela
SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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10) O Estado brasileiro, desde os anos de 1980, vem reconhecendo 
e ampliando os direitos das pessoas com deficiência. 
Destaca-se, no século XXI, a ratificação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo 
facultativo. Sendo assim, pode-se considerar como avanço 
desse documento

(A) o reconhecimento de que a deficiência é uma 
característica presente no corpo do sujeito, o qual deve 
ser respeitado em seus direitos.

(B) o entendimento de que a deficiência é uma área de 
responsabilidade médica, uma vez que ocorre por conta 
dos impedimentos funcionais do corpo.

{C) a compreensão de que as limitações sociais com as 
quais as pessoas com deficiência convivem têm sua causa 
nos impedimentos corporais.

(D) a compreensão de que o estado deve prover todos os 
recursos necessários para superar a anormalidade de um 
corpo com deficiência.

(E) o reconhecimento de que a deficiência resulta da 
interação entre as pessoas com deficiência e as 
barreiras devidas às atitudes e ao ambiente.

Prova
Profissão

Amarela
SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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11) A grande maioria das criticas dirigidas pela categoria 
profissional pós-reconceituação gira em torno de um único 
sentido: o de que este movimento caminhou na direção do
aprofundamento teórico-metodológico em detrimento da prática 
profissional, o que redundou numa dicotomia entre teoria e 
prática. Sendo assim, segundo Guerra (2011), assinale a 
opção correta.

(A) Essas criticas estão embasadas em uma concepção de 
Serviço Social como disciplina que produz conhecimento 
assim como as demais disciplinas das ciências sociais.

(B) A teoria produzida pós-reconceituação não foi capaz de
fornecer subsidios à prática profissional,
impossibilitando a passagem das construções teóricas à 
intervenção.

{G) Há a necessidade de que as elaborações teóricas do 
Serviço Social pós-reconceituação possuam valor 
instrumental, possibilitando que os meios e os 
instrumentos profissionais sejam capazes de
operacionalizar as ações do assistente social.

(D) Para além das definições operacionais (o que faz, como 
faz) , necessitamos compreender 1 para que ' (para quem, 
onde e quando fazer) e analisar quais as consequências 
que, no nivel 'mediato ', as nossas ações profissionais 
produzem.

(E) A aproximação do Serviço social com a teoria marxiana, 
se por um lado proporcionou amadurecimento teórico à 
profissão, por outro, mostrou-se insuficiente à prática.

: Amarela Concurso : CP-T/2016
: SERVIÇO SOCIAL

Prova
Profissão
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12} Assinale a opção correta, no que se refere à assistência à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
preconizada na lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

(A) O juiz determinará, por prazo indeterminado, a inclusão 
da mulher em situação de violência doméstica e familiar 
no cadastro de programas assistenciais do governo 
federal, estadual e municipal.

(B) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica, a manutenção do vínculo 
trabalhista, quando for necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até oito meses.

(C) Na hipótese da iminência ou da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade 
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, 
de imediato, as providências legais cabiveis.

(D) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências, fornecer transporte para a 
ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 
sempre que a ofendida solicitar.

(E) Serão admitidos como meio de prova os laudos ou 
prontuários médicos fornecidos apenas por hospitais e 
postos de saúde da rede pública.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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13) A Política Nacional do Idoso, lei 8.842/1994, delimita as 
competências dos órgãos e entidades públicos. Assinale a 
opção que NÃO está de acordo com o previsto no artigo 10, 
desta lei.

(A) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência, 
centros de cuidados diurnos, casa lares, oficinas 
abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e 
outros.

(B) Criar e estimular a manutenção de programas de 
preparação para a aposentadoria nos setores público e 
privado com antecedência mínima de dois anos antes do 
afastamento.

(C) Desenvolver programas que adotem modalidades de ensino a 
distância, adequados às condições do idoso.

(D) Assegurar ao idoso o direito de dispor de seus bens, 
proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de 
incapacidade judícialmente comprovada.

(E) Propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos 
culturais, mediante gratuidade, em âmbito nacional.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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14) No âmbito da Assistência Social nas Forças Armadas, o 
Conselho Consultivo de Assistência Social das Forças Armadas
(CCASFA) e a Comissão de Assistência Social das Forças 
Armadas (CASFA) exercem relevantes atribuições de
assessoramento e análise técnica, em diferentes esferas de 
competência. Com referência a estas atribuições previstas 
nas portarias n°893/MD(2007) e n° 1.432/MD (2008), é correto 
afirmar que

(A) O CCASFA tem como atribuição assessorar o Ministro de 
Estado da Defesa na formulação de programas e projetos 
específicos, voltados para as atividades da assistência 
social no âmbito das Forças Armadas.

(B) A CASFA tem como atribuição coordenar as ações 
necessárias à implementação de programas e projetos que 
assegurem o bem-estar social do pessoal das Forças 
Armadas.

(C) O CCASFA assessora o Ministro de Estado da Defesa na 
coordenação das ações necessárias à implementação de 
políticas e diretrizes que assegurem o bem-estar social 
do pessoal das Forças Armadas.

(D) A CASFA tem como atribuição apreciar todos os assuntos 
técnicos que lhes forem submetidos em matéria atinente à 
assistência social nas Forças Armadas.

(E) O CCASFA tem como atribuição apreciar todos os assuntos 
técnicos que lhe forem submetidos pelo Diretor de 
Assistência Social da Marinha,

: Amarela Concurso : CP-T/2016
: SERVIÇO SOCIAL

Prova
Profissão
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15) Para Cohen e Franco (2013), a avaliação de impactos de um 
projeto social procura determinar em que medida o projeto 
alcança seus objetivos e quais são seus efeitos secundários 
previstos e não previstos. Esse tipo de avaliação é
fundamental para a tomada de decisões relacionadas à 
continuação do projeto, além de subsidiar decisões políticas 
e auxiliar na formulação de projetos futuros. Quanto às 
metodologias de avaliação de impactos, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) A avaliação de impactos pode ser realizada antes de o 
projeto ser iniciado, durante sua implementação ou na 
finalização do mesmo.

{B) A avaliação de impactos, para ter legitimidade, deve 
cumprir requisitos metodológicos, especialmente os 
relativos à validade e à confiabilidade de suas 
medições.

(C) A avaliação de impactos consegue prever a magnitude das 
mudanças ocorridas após a execução de determinado 
projeto social.

(D) Na avaliação de impactos, para a determinação de um 
impacto, é aceitável a aplicação de modelos 
experimentais ou quase experimentais.

(E) Na avaliação de impactos, as séries temporais são 
construídas com base em medições efetuadas durante a 
realização do projeto, objetivando a contínua melhoria 
operativa.

Prova
Profissão

Amarela
SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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16) O assistente social das Forças Armadas, além da legislação 
social componente do arcabouço jurídico do Estado 
brasileiro, tem ainda sua atuação profissional regida pela 
Política de Assistência Social das Forças Armadas, aprovada 
pela portaria normativa n° 1173/MD, de 06 de setembro de 
2006. À luz dos pressupostos básicos dessa política (Art, 
4o), um assistente social, ao realizar atendimento ao 
militar e aos seus familiares, deve conduzir sua intervenção

(A) visando à emancipação desses sujeitos, com o objetivo de 
contribuir para a construção de uma sociedade sem 
discriminação de classe, crença, gênero e etnia.

(B) levando em consideração as especificidades da carreira 
militar e os reflexos que estas ocasionam nos seus 
familiares.

(C) buscando atender, prioritariamente, as necessidades 
sociais básicas da família militar.

(D) visando solucionar as situações que possam prejudicar o 
bem-estar do seu pessoal.

(E) levando em consideração, em sua execução, o Estatuto dos 
Militares e o Regulamento Disciplinar de cada Força 
Armada singular.

17) Para Mioto (in: Duarte e Alencar, 2012), o ponto de partida 
para a realização do debate sobre o lugar da família na 
política social é a identificação de duas grandes tendências 
ou concepções que subjazem à compreensão da relação família 
e assistência social e que interferem nas formas de 
encaminhamento da própria política. Sendo assim, essa 
relação pode ser concebida como

(A) ajuda pública e direito de cidadania.
(B) reprodução das relações sociais e benefício.
(C) filantropia e partilha de responsabilidade formativa,
(D) sociabilidade e reivindicação social.
(E) responsabilidade coletiva e movimento social.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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18) De acordo com Serra (2008) , do ponto de vista mundial,
instala-se nos anos 1970 uma grande crise nas economias
capitalistas. São consequências dessa crise, EXCETO:

(A) o reordenamento do capital na área de produção e no 
âmbito da circulação, objetivando o enfrentamento da 
crise.

(B) a reestruturação produtiva que modificou os processos de 
produção e o trabalho, alterando suas formas, condições 
e relações de produção.

(C) a alteração nos regimes e nos contratos de trabalho, 
substituindo-se em larga escala o emprego informal, 
temporário e precarizado pelo emprego formal do modelo 
fordista.

(D) o aumento do contingente do exército industrial de 
reserva e a exclusão precoce de trabalhadores do mercado 
de trabalho.

(E) a alteração na estrutura do emprego, impactando na 
composição da força de trabalho, passando esta última a 
ser formada por dois grupos: o do centro e o da 
periferia.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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19) Leia o texto a seguir,
"Na busca de maior compreensão sobre o Serviço Social na 
realidade brasileira, deparamo-nos com uma série de questões 
que o permearam desde o princípio, provocando um certo 
emaranhamento em problemas concretos que reclamam, na 
atualidade, elucidações teórico-ínterventivas no desempenho 
dessa prática social. Reconhecendo a impossibilidade de um 
único pesquisador dar conta das múltiplas dimensões 
circundantes e constitutivas do Serviço Social, sob pena de 
ganhar abrangência, em quantidade, mas perder 
substancialmente em qualidade e profundidade, foi que nos 
propusemos a estudar a produção do conhecimento nessa área 
a partir da pesquisa."

No texto acima, Setúbal (1995) relata a origem de seus 
estudos sobre pesquisa em Serviço Social. Sendo assim, 
assinale a opção que apresenta um aspecto considerado pela 
autora no processo de escolha deste objeto de pesquisa.

(A) A preocupação com a pesquisa na área do Serviço Social
desde a pós-graduação. O Serviço Social não deve parar 
na prática interventiva, mas buscar, na concretude dos 
procedimentos da pesquisa, apoio para uma ação
profissional mais dinâmica e questionadora.

(B) A importância do Serviço Social em sua postura 
interventiva e reflexiva voltada para o diagnóstico 
social, valorizando a ação investigativa, para um 
procedimento técnico mais qualificado. Afinal, toda ação 
interventiva é calcada num estudo diagnóstico no 
sentindo pleno da palavra.

(C) 0 enriquecimento da pesquisa social ao dialogar com as
experiências sociais ocorridas no contexto
institucional / profissional, tendo em vista que a sua 
efetivação se verifica na conjuntura em que se inserem o 
assistente social e o sujeito / objeto da pesquisa.

(D) 0 fato do serviço social ser considerado por segmentos
da categoria profissional como consumidor acrítico dos 
conhecimentos produzidos pelas ciências humanas e
sociais. Esse fato gerou análises das experiências 
profissionais de pós-graduados da década de 1980 e das 
interlocuções do Serviço Social com obras de autores de 
outras áreas do conhecimento.

(E) A prática social como exercício rotineiro da vida social 
e o Serviço Social como uma forma de expressão desta 
prática. Faz-se necessário entender a profissão como uma 
forma de ação profissional em permanente transformação 
pelo diálogo incessante entre teoria e prática.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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20) "A justiça social fala da necessidade imperiosa de se 
atribuir a cada um o que é seu, no sentido do respeito à 
igualdade de direitos e aos indivíduos.” (Paiva e Sales, 
2012). O Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais, de 1993, aborda a justiça social enquanto princípio

(A) fundamental que assegure à universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática.

(B) fundamental que junto à cidadania representa a garantia 
dos direitos civis, sociais e políticos das classes 
trabalhadoras.

(C) relacionado ao respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões, com vistas à 
participação política da classe trabalhadora.

(D) fundamental voltado para as situações de vulnerabilidade 
social, priorizando programas e políticas sociais que 
garantam o acesso da classe trabalhadora aos benefícios 
e serviços sociais.

(E) fundamental relacionado à dignidade humana, à
democratização do acesso e ao usufruto dos serviços 
sociais, a partir do planejamento, da formulação 
e da implementação das políticas sociais.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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21) A Política de Assistência Social da Marinha é desenvolvida, 
princípalmente, por três grupos de profissionais:
assistentes sociais, psicólogos e bacharéis em direito, os 
quais buscam realizar o trabalho nessa área com uma 
abordagem interdisciplinar. De acordo com Sá (2008),
assinale a opção correta com relação à condução do trabalho 
realizado por um bacharel em direito, integrante da equipe 
de assistência social da Marinha, ao se deparar com um caso 
de violência conjugal de um militar contra a própria esposa.

(A) Deverá ater-’se às legislações afetas à violência contra 
a mulher, com vistas a oferecer a melhor orientação à 
esposa vítima da violência perpetrada pelo militar.

(B) Encaminhará a esposa agredida para atendimento junto aos 
profissionais de psicologia e de serviço social, uma vez 
que estas profissões são aquelas que possuem maiores 
habilidades para lidar com este fenômeno social.

(C) Deverá discutir o caso com a equipe de profissionais, a 
fim de identificar, dentre as diversas especialidades, 
aquela que pode oferecer o melhor atendimento face às 
especificidades da situação apresentada.

(D) Tentará construir junto à vítima da violência um saber 
sobre a situação apresentada, ultrapassando os limites 
da sua especialidade profissional, desencadeando-se 
assim uma ação interdisciplinar.

(E) Encaminhará o trabalho numa relação de reciprocidade com 
os demais profissionais, onde seja possível o diálogo, a 
intersubjetividade, fugindo de preconceitos sobre a 
situação apresentada.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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22) Com relação às tendências apontadas por Pereira (2012),
acerca das políticas sociais na conjuntura mundial e
brasileira, marque a opção correta.

(A) a direitização da política social, pois desde os anos 
1970, vive-se em todo mundo capitalista, inclusive no 
Brasil, sob o império de políticas sociais de (ultra) 
direita, dada a captura destas últimas pelo ideário 
neoliberal.

(B) a mercadorização da política social, pois os direitos 
sociais passaram a ser garantidos via mercado, por meio 
do repasse de dinheiro público a instituições privadas.

(C) a laborização precária da política social está expressa 
na exigência do desemprego ou do emprego precário para o 
acesso à proteção social.

(D) a descidanização da política social, pois a maior parte
das vagas de trabalho oferecidas aos pobres é originada 
de empresas multinacionais, ou seja, um trabalho
precário, dissociado da ideía de cidadania.

(E) a participação social no Brasil permanece ainda à margem 
dos grandes processos decisórios da vida nacional, 
ocorrendo no país uma marcante discricionaríedade dos 
governos, que evocam recorrentemente uma espécie de 
"estado de emergência econômica" para agir em regime de 
exceção diante dos problemas sociais.

23) A lei n.° 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 
prevê que

(A) a assistência social aos idosos será prestada, de forma 
articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na 
Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e 
nas demais normas pertinentes.

(B) aos idosos, a partir de 65 anos, é assegurado o 
benefício mensal de um salário-mínimo.

(C) às entidades de longa permanência, ou casa lar, são 
facultadas a assinatura de contrato de prestação de 
serviços com a pessoa idosa abrigada.

(D) no caso de entidades filantrópicas, ou casa lar, é 
compulsória a cobrança de participação do idoso no 
custeio da entidade.

(E) para efeitos legais, o acolhimento de idosos em situação 
de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não 
caracteriza dependência econômica.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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24) Uma militar da Marinha procura o serviço social da
Organização onde trabalha para expor a seguinte situação: 
seu filho de oito anos é uma criança com deficiências
múltiplas e severas e é atendido por um programa
assistencial de atenção à pessoa com deficiência, prestado 
pela Marinha. Essa militar relata ter tomado conhecimento de 
que uma instituição privada oferece serviços para crianças 
com deficiência, não prestados pelo programa da Marinha. 
Sendo assim, consultou a possibilidade de o serviço social 
viabilizar o acesso do seu filho aos serviços dessa
instituição. Com base nas diretrizes previstas para o 
desenvolvimento do Programa de Atenção à Pessoa com
Deficiência (PAPD) das Forças Armadas (art. 4o, inciso I), 
qual deve ser a conduta do assistente social nesse caso?

(A) Orientar a militar a buscar uma instituição pública que 
ofereça os serviços desejados para seu filho.

(B) Inserir a militar no Programa de Apoio Socioeconômico
(PASE), a fim de estabelecer estratégias de educação
financeira para que o orçamento familiar contemple os 
custos dos serviços prestados pela instituição privada.

(C) Buscar a parceria com a instituição com vistas a
contribuir para o aprimoramento do Programa de Atenção à 
Pessoa com Deficiência.

(D) Orientar a militar a buscar instituições que, além da
prestação de serviços, também ofereçam a possibilidade 
de internação ou asilagem da criança, dada a gravidade 
da deficiência desta última.

(E) Encaminhar a militar para o Serviço de Saúde da Marinha,
uma vez que não estão previstos nas diretrizes da
Política de Assistência Social das Forças Armadas 
recursos financeiros para esse tipo de solicitação.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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25) Para lamamoto (2013), ao se analisar historicamente o 
serviço social brasileiro, observa-se a prevalência de um 
comportamento essencialmente conservador, o qual vem sendo 
questionado nos últimos anos por uma parcela de assistentes 
sociais. No que se refere à ruptura com essa herança 
conservadora, marque a opção correta.

(A) Expressa -se como uma luta para encontrar novas bases 
de legitimidade profissional, além dos interesses 
dos usuários.

(B) Por se tratar de um movimento eminentemente endógeno da 
profissão, exige a responsabilização da categoria 
profissional pelo rumo dado às suas atividades.

(C) Demanda uma postura profissional destituída de 
implicações políticas, a fim de que o assistente social 
não seja cooptado pelos antagonismos das forças sociais 
em confronto.

(D) Exige do profissional o enriquecimento do seu 
instrumental científico de análise da realidade social e 
o acompanhamento atento da dinâmica conjuntural.

(E) Vem sendo impulsionada por iniciativas individuais de
uma parcela minoritária de assistentes sociais,
preocupados com os rumos dados à dimensão 
técnico-operativa da intervenção profissional.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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26) Na pesquisa social, o trabalho de campo permite a
aproximação do pesquisador com a realidade e estabelece uma 
interação com os sujeitos/objetos de investigação. Sobre 
essa fase da pesquisa social, abordada por Minayo (2012), 
pode-se afirmar que

(A) o trabalho de campo permite a construção do conhecimento 
empírico dissociado do referencial produzido na fase 
exploratória da pesquisa social.

(B) os principais instrumentos do trabalho de campo são o 
diálogo e a entrevista, O primeiro referencia tudo o que 
é dito no campo, o segundo tem como matéria-prima a fala 
de alguns interlocutores.

(C) na pesquisa social, a interação entre pesquisador e os 
sujeitos pesquisados é essencial. Os referenciais 
teóricos e os aspectos operacionais devem ser pensados 
com vistas ao princípio da neutralidade científica.

(D) no trabalho de campo, a entrevista é concebida como 
forma privilegiada de interação social, além de ser a 
estratégia mais usada para construir informações 
pertinentes para um objeto de pesquisa qualitativa.

(E) no trabalho de campo, os sujeitos/objetos de investiga
ção fazem parte de uma relação de intersubjetividade 
e de interação social com o pesquisador, sendo este o 
último, o principal ator no processo da pesquisa 
qualitativa.

27) Segundo Alencar {in: Duarte e Alencar, 2012), a família, 
como realidade histórica, cujas funções e papéis se rela
cionam a processos sociais, econômicos e culturais, ocupa 
um papel central na

(A) luta de classe.
{B) reivindicação social.
{C) análise sociopolítica.
(D) reprodução social.
(E) intervenção social.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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28) Sobre as primeiras formas de política sociais, de acordo com
o estudo de Behring e Boschetti (2011), é correto afirmar
que

(A) eram legislações protetivas, que buscavam minorar, ainda 
que de modo bastante insipiente, as condições de vida do 
vasto contingente de pobres que assolavam a Europa após 
a Revolução Industrial.

(B) a poor law, a Lei de Domicílio e a speenhamland act 
tinham como principal função facilitar a circulação de 
mão-de-obra, o que teria contribuído para a constituição 
do livre mercado de trabalho, favorecendo a consolidação 
do capitalismo.

(C) eram legislações que estabeleciam distinção entre pobres 
merecedores e pobres não merecedores. Aos primeiros, era 
assegurado o direito à assistência, enquanto o segundo 
grupo era obrigado a realizar uma atividade laborativa 
para justificar a assistência recebida.

(D) as Leis dos Pobres e a Nova Lei dos Pobres eram
legislações restritivas e punitivas, pois, mesmo
estabelecendo o pagamento de um abono financeiro aos 
pobres merecedores da assistência, proibiam sua
mobilidade geográfica.

(E) com exceção da speenhamland, eram, em sua maioria, 
legislações que estabeleciam um código coercitivo do 
trabalho, obrigando o pobre a aceitar qualquer trabalho 
que lhe fosse oferecido, de modo que este não pudesse 
negociar formas de remuneração.

: Amarela Concurso : CP-T/2016
: SERVIÇO SOCIAL

Prova
Profissão
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29) No ano de 2011, houve um temporal na região serrana do 
Estado do Rio de Janeiro que deixou sete municípios em 
situação de calamidade pública. Assistentes Sociais do 
Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) atuaram nas 
ações de socorro à população. Sobre esse tipo de atuação, 
segundo Barroco (2012), é correto afirmar que

(A) os assistentes sociais atuaram porque servem às Forças 
Armadas, motivadas pela defesa dos direitos civis e pelo 
princípio da solidariedade.

(B) a atuação de assistentes sociais militares das Forças 
Armadas nesse tipo de situação ocorre de maneira 
operativa-intuitiva, por falta de normatização sobre o 
assunto.

(C) em hipótese de calamidade pública em lugares pequenos, 
com número reduzido de profissionais atuando na 
administração pública, os demais assistentes sociais da 
localidade podem ser voluntários.

(D) a participação de assistentes sociais em programas de 
socorro à população, em situação de calamidade pública, 
é um dever de todo profissional, segundo o Código de 
Ética de 1993.

(E) assistentes sociais que não estejam inseridos em 
atividades ou empregos formais estão desobrigadas a 
atuar em situações de calamidade pública, conforme 
consta no Código de Ética de 1993.

Amarela Concurso : CP-T/2016
SERVIÇO SOCIAL

Prova :
Profissão :
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30) A Política Nacional de Assistência Social (2004) é realizada 
de forma integrada às políticas setoriais, considerando as 
desigualdades socioterritoriais, visando ao seu
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento 
de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, 
essa Política objetiva assegurar que as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que 
garantam a convivência familiar e comunitária. No que tange 
às proteções afiançadas, é correto afirmar que

(A) a proteção social básica tem como objetivo a intervenção 
nas situações de risco e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, prevendo serviços, programas 
e projetos locais de acolhimento, convivência e 
socialização.

(B) o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é 
uma unidade pública municipal de base territorial, 
localizado em área de vulnerabilidade social que executa 
serviços de proteção social básica.

(C) a proteção social especial é a modalidade de atendimento 
assistencial destinada às famílias e aos indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal e social. São 
serviços de acompanhamento coletivo com menor 
flexibilidade nas soluções protetivas.

(D) na proteção social de alta complexidade, são executados 
serviços de plantão social, família substituta, casa 
lar, abordagem de rua, atendimento integral 
institucional, trabalho protegido, dentre outros.

(E) os Centros de Convivência para Idosos e o Programa de 
Atenção Integral às Famílias estão incluídos na proteção 
básica, enquanto o Serviço de Habilitação e Reabilitação 
na Comunidade das Pessoas com Deficiência e o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI são de 
proteção especial.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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31} Segundo Cesar (in: Mota, 2010), as atividades do Serviço 
Social, marcado pela multifuncionalidade e horizontalização, 
aproximam-se cada vez mais da função gerencial. Dessa forma, 
o Serviço Social, como os demais segmentos da área de 
recursos humanos, vem assumindo o papel de

(A) assessoramento .
(B) educador.
(C) gerente.
(D) disciplinador.
(E) fiscalizador.

32) Segundo Vasconcelos (in: Mota, 2009} 
um todo, nas práticas de saúde, se 
plantão e programas, enquanto os 
individualmente, podem se organizar 
plantão, no plantão e em programas, 
e projetos. Sendo assim, no que 
correto afirmar que

o Serviço Social, como 
organiza em plantão ou 
assistentes sociais, 

desenvolvendo ações no 
ou somente em programas 
se refere ao plantão, é

(A) o Plantão se caracteriza por ser uma atividade receptora 
de demandas especificas da unidade/usuários; funciona, 
na maioria das vezes em locais preservados e de fácil 
acesso.

(B) o Plantão se caracteriza por ser uma atividade privada
dos hospitais e maternidades, onde é ponto de referência 
para realização do trabalho com os internados, na
emergência ou enfermarias e seus familiares.

(C) no Plantão, o assistente social realiza basicamente
orientações, encaminhamentos para recursos internos da
unidade, encaminhamentos para recursos da comunidade ou 
institucionais e, em alguns casos, aconselhamento/apoio.

(D) o Plantão se constitui num serviço ou uma atividade 
pensada, planejada, organizada, não se reduzindo somente 
a ações isoladas desenvolvidas pelo assistente social.

(E} o Plantão se caracteriza por ser uma atividade
sistematizada e avaliada nas suas consequências, 
contando com a observação, análise e avaliação 
sistemática do seu processo.

Prova : Amarela
Profissão : SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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33) Alencar (in: Sales, 2010) problematiza o impacto das 
transformações econômicas nas condições de vida da classe 
trabalhadora e a redefinição do papel regulador do Estado 
nas estratégias de reprodução dos trabalhadores urbanos 
e suas famílias. Sendo assim, com base no estudo da autora, 
é correto afirmar que

(A) no contexto social marcado pela ampliação do mercado de 
trabalho e valorização do emprego, a família se confi
gura como a única possibilidade real para os indivíduos 
proverem as suas necessidades.

(B) na última década, a família deixou de ser o elemento 
central da intervenção das políticas de assistência 
social.

{C) no quadro de crise econômica, ressurgem os discursos e 
as práticas de desvalorização da família que promovem e 
disseminam a ideia de que o Estado é o grande respon
sável por prover as necessidades dos indivíduos.

(D) operou-se a "refilantropização" da assistência social, 
em que o Estado assume o papel de reprodutor da força de 
trabalho e de proteção da família.

{E) na ausência de direitos sociais, é na família que os 
indivíduos tendem a buscar recursos para lidar com as 
circunstâncias adversas.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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34) o Programa de Assistência Financeira, normatizado pela 
Diretoria de Assistência Social da Marinha, tem como 
objetivo contribuir para que militares e servidores civis 
desenvolvam capacidade para priorizar suas necessidades 
financeiras, por meio de planejamento que permita alcançar 
uma vida financeira saudável. Esse Programa é privativo do 
Serviço Social porque, entre outros motivos, o acesso aos 
benefícios sociais se dá por meio do estudo socioeconômico 
que é de competência do assistente social. Com base na lei 
n°8662/93, também são competências do assistente social:

(A) treinamento, avaliação e supervisão direta de 
estagiários de Serviço Social.

(B) planejar, executar e avaliar pesquisas com vistas à 
transformação da realidade social.

(C) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais.

(D) prestar assessoria e consultoria aos movimentos sociais 
em matéria específica do Serviço Social.

(E) elaborar projetos que sejam do âmbito de atuação do 
Serviço Social, preferencialmente, com a participação da 
sociedade civil.

35) Sobre a Política de Assistência Social no Brasil, pode-se 
afirmar que

(A) a Constituição de 1988 prevê a organização da 
assistência social numa estrutura centralizada e 
participativa.

(B) representa o provimento público de bens e serviços 
especializados àqueles que mais necessitam.

(C) compõe a seguridade social e integra sua dimensão 
contributiva, em oposição à dimensão distributive da 
previdência social.

(D) identifica-se com os direitos individuais e possui 
relação direta com a equidade e a justiça social.

(E) é uma política pública que visa à concretização de 
direitos sociais demandados pela sociedade e previstos 
nas leis.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : SERVIÇO SOCIAL
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36) Conforme a resolução n° 130/CNAS de 15 de julho de 2005, que 
aprova a Norma de Orientação Básica da Assistência Social, 
é um princípio ético para os trabalhadores da
assistência social:

(A) a oferta de serviços com conhecimento e compromisso 
político.

(B) a realização sistemática de pesquisas e de estudos sobre 
as condições de vida dos usuários, a fim de coletar 
subsídios para a elaboração de projetos institucionais.

(C) a orientação aos usuários sobre suas obrigações quando 
participam de fóruns, conselhos, movimentos sociais e 
cooperativas populares.

(D) o compromisso em garantir atenção profissional 
direcionada para construção de projetos pessoais e 
sociais para autonomia e sustentabilidade.

(E) o dever de desburocratizar os serviços prestados, 
criando mecanismos para o pleno acesso dos usuários à 
política de assistência social.

37) Com base no Código de Ética Profissional do Assistente
Social de 1993, com relação ao sigilo profissional, marque a
opção INCORRETA.

{A) Constitui direito do assistente social manter o sigilo 
profissional.

(B) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o
assistente social tomar conhecimento no exercício
profissional.

(C) Na relação com a justiça, o assistente social, quando 
intimado, deve declarar à autoridade competente que está 
obrigado a guardar sigilo.

(D) É vedado ao assistente social revelar sigilo 
profissional, sendo admissível apenas nas situações 
previstas no referido Código de Ética.

(E) O assistente social deve depor como testemunha, sobre 
situação sigilosa, somente quando for autorizado pelo 
usuário.

Prova
Profissão

Amarela
SERVIÇO SOCIAL

Concurso : CP-T/2016
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38) Analise as afirmativas abaixo.

Duas assistentes sociais de uma organização militar da 
Marinha identificaram, por meio da realização de uma 
pesquisa, uma alta incidência de militares que apresentavam 
problemas no trabalho, associados ao uso abusivo de álcool, 
razão pela qual decidiram implementar um projeto de 
intervenção do serviço social, voltado à prevenção em 
dependência química. Entretanto, as profissionais não 
possuem conhecimento suficiente sobre esse assunto e decidem 
contratar um assessor. Sendo assim, com base nas 
contribuições do estudo organizado por Bravo e Matos (2010), 
sobre o perfil do assessor na situação apresentada, é 
correto afirmar que:

I - pode ser um profissional de uma área distinta do
serviço social, contudo deve ser alguém estudioso 
sobre a questão, permanentemente atualizado e com 
capacidade de apresentar claramente as suas 
proposições.

II - deve ser um profissional da área de serviço social,
capaz de propor caminhos e estratégias à atuação das 
assistentes sociais sobre à questão, sem perder de 
vista a adaptação do projeto interventivo aos 
interesses da instituição.

III- deve buscar assumir uma postura de neutralidade na 
condução do seu trabalho, ainda que no decorrer da 
assessoria se expressem sua visão de profissão e de 
mundo.

IV - deve tratar a assessoria prestada às profissionais da
Marinha como um espaço de interlocução e 
aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo serviço 
social institucional, com vistas à garantia de 
direitos.

V - deve ser o responsável por verificar a amplitude do
trabalho a ser desenvolvido e dar um diagnóstico a 
respeito deste, atestando sua real necessidade.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas
(B) Apenas as afirmativas
(C) Apenas as afirmativas
(D) Apenas as afirmativas
(E) Apenas as afirmativas

IV e V estão corretas.
I e IV estão corretas,
II , IV e V estão corretas.
III e IV estão corretas.
I, II e V estão corretas.
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39) Leia o texto a seguir.

A filosofia, a ética e a política são arcabouços essenciais 
para a construção histórica do Serviço Social. Os 
fundamentos filosóficos são reproduzidos nos princípios 
éticos que regeram os códigos de ética profissional no 
Brasil ao longo do tempo.
Com base na obra de Barroco (2010), analise as afirmações 
abaixo.

I ~ O s  pressupostos neotomistas e positivistas fundamen
taram o Código de Ética Profissional de 1948.

II - O Código de 1965 rompe com a visão tradicional, adota
supostos liberais e altera a base filosófica do Serviço 
Social.

III- o Código de Ética de 1975, como produto histórico, já é 
expressão do movimento de intenção de ruptura, o qual 
se faz presente no Serviço Social brasileiro, desde os 
anos de 1970.

IV - O Código de Ética de 1986 foi a expressão formal da 
ruptura ética com o tradicionalismo do Serviço Social.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I
(B) Apenas as afirmativas I
(C) Apenas as afirmativas I,
(D) Apenas as afirmativas II
(E) Apenas as afirmativas 1/

III estão corretas.
IV estão corretas.

II e IV estão corretas. 
e IV estão corretas.
III e IV estão corretas.
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40) Uma instância central do processo de avaliação consiste em 
determinar o grau em que foram alcançadas as finalidades do 
projeto. Isto requer dimensionar o objetivo geral em 
subconjuntos de objetivos específicos, os quais por sua vez 
terão metas, cuja obtenção será medida por meio de 
indicadores. Sendo assim, segundo Cohen e Franco {2013), 
sobre os indicadores da avaliação, é correto afirmar que

(A) os indicadores diretos dimensionam a metodologia do 
projeto.

(B) cada indicador é a unidade que permite medir o alcance 
de um objetivo específico.

(C) os indicadores indiretos são os objetivos específicos do 
projeto.

(D) o indicador e a meta possuem uma implicação lógica, e 
cada meta deve ter apenas um indicador,

(E) os indicadores estão relacionados à quantificação das 
metas e desconsideram os conceitos e objetivos.

Prova : Amarela
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41) Analise as afirmativas abaixo.
0 assistente social da Marinha do Brasil utiliza no seu
cotidiano profissional vários instrumentos
técnico-operativos, dentre os quais são mais comuns o estudo 
social, o relatório social, a entrevista, a visita 
domiciliar e o parecer social. No processo de elaboração de 
um estudo social, referente a uma solicitação de um militar, 
para Licença de Tratamento de Saúde de Pessoa da Família 
{LTSPF), o assistente social deve construir esse 
instrumento:

1 - pautando~se pelo que é expresso verbalmente e pelo que
não é falado.

II - a partir de observações, entrevistas, registros, 
pesquisas documentais, construindo um saber sobre a 
situação apresentada.

U I- isento de interpretações e análises, buscando uma 
reconstituição a mais próxima possível da situação 
apresentada.

IV - relacionando-o a "o quê" conhecer por meio dele e o
porquê e para que realizar o estudo.

V - reportar-se, primeiramente, à natureza e aos
determinantes da instituição militar e,
secundariamente, ao projeto ético-político profissional

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I,
(B) Apenas as afirmativas 1/
(C) Apenas as afirmativas III
(D) Apenas as afirmativas III
(E) Apenas as afirmativas III

II e IV são verdadeiras. 
Ill, e IV são verdadeiras, 
e IV são verdadeiras.
IV e V são verdadeiras, 

e V são verdadeiras.
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42) A lei n° 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, em seu art. 22, 
informa que as atividades de atenção e as de reinserção 
social do usuário e do dependente de drogas e respectivos 
familiares devem observar os seguintes princípios e 
diretrizes:

(A) respeito ao usuário e ao dependente de drogas, 
independentemente de quaisquer condições, observados os 
direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e 
diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social e 
Sistema Único de Assistência Social.

(B) adoção de estratégias diferenciadas de atenção e re
inserção social do usuário e do dependente de drogas e 
respectivos familiares desconsiderando sempre as suas 
peculiaridades socioculturais.

(C) definição de projeto terapêutico coletivo, orientado 
para a inclusão social e para a redução de riscos e de 
danos sociais e à saúde.

(D) observância das orientações e normas emanadas pela 
Política Nacional de Assistência Social.

(E) atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos 
respectivos familiares, sempre que possível, de forma 
multidisciplinar e por equipes multiprofissionais.
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43) Com relação à seguridade social, a Constituição Federal 
prevê que

(A) compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à 
assistência social.

(B) a proposta de orçamento será elaborada de forma
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, educação 
e assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada à esfera estadual a gestão de 
seus recursos.

(C) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
prevenção de doença e de outros agravos e ao acesso 
seletivo às ações e serviços para sua proteção e 
recuperação.

(D) os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em 
benefícios, nos casos e na forma da lei.

(E) as ações governamentais na área da assistência social
serão realizadas, exclusivamente, com recursos do
orçamento da seguridade social, não sendo admitida a 
utilização de outras fontes.
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44) De acordo com Santos (2013), a apropriação de instrumentos e 
técnicas por parte do serviço social brasileiro é ainda 
bastante problemática. A autora atribui tal fato a algumas 
justificativas, EXCETO:

(A) a uma incorporação equivocada e não satisfatória da
relação entre teoria e prática na concepção do
materialismo histórico-dialético.

(B) ao fato de a formação profissional considerar as 
dimensões teórico-metodológica, ético-política e 
técnico-operativa da prática interventiva como unidade, 
todavia não tratar as especificidades dessas dimensões.

(C) a apropriação, por parte dos assistentes sociais, de um 
referencial teórico que não possibilita a elaboração e a 
operacional!zação de instrumentos e técnicas para a 
intervenção profissional.

(D) a falta de entendimento de que a passagem da teoria à 
prática não se faz de modo imediato, direto, requerendo 
escolhas entre alternativas.

(E) a apropriação ainda equivocada dos instrumentos herdados 
da tradição profissional.

Prova
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45) Historicamente, a família vem se constituindo em sujeito 
privilegiado do trabalho dos assistentes sociais, a exemplo 
dos profissionais de serviço social que atuam no espaço 
sócio-ocupacional da Marinha. Sendo assim, de acordo com 
Sarti (2012), qual deverá ser a conduta de uma assistente 
social militar, por ocasião da realização de um trabalho com 
a família de uma cabo que se encontra em processo de 
separação, mãe de três filhos, frutos de relacionamentos 
diferentes, os quais residem com seus respectivos país?

(A) Romper, na condução do seu trabalho, com o modelo 
idealizado e naturalizado da família estruturada, 
composta por uma pluralidade de sujeitos, como pai, mãe, 
filhos, avós e parentes mais próximos.

(B) Evitar, na condução do seu trabalho, uma visão 
etnocêntrica de família, dada à dificuldade de nos 
estranharmos em relação as nossas próprias referências.

(C) Conceber família como uma "categoria nativa", isto é, de 
acordo com o sentido a ela atribuído por quem a observa 
de fora e pelo ponto de vista dos seus membros.

(D) Pensar na família como uma realidade constituída por 
vários discursos existentes anteriormente à sua própria 
realidade e internalizados no cotidiano das instituições 
sociais,

(E) Entender família como uma realidade construída e 
delimitada universalmente, tendo em vista a existência 
dessa instituição em todas as sociedades e culturas.
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46) Com base na lei 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a opção correta.

(A) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, curatela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos 
desta Lei.

(B) A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade de 
guarda.

(C) A guarda não confere à criança ou adolescente a condição 
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, 
inclusive previdenciários.

(D) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os 
mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, 
salvo os impedimentos matrimoniais.

(E) 0 adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais 
velho do que o adotando, exceto nos casos de curatela, 
previstos em Lei.
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47) Dentre os programas sociais executados pelas Forças Armadas, 
sob acompanhamento do Ministério da Defesa, cujas diretrizes 
são apresentadas na portaria normativa n° 881/MD, de 26 de 
maio de 2010, destaca-se o Programa de Atendimento Social às 
Famílias dos Militares e Servidores Civis participantes de 
Missões Especiais (PASFME).
A Missão Especial acarreta o afastamento do militar ou do 
servidor civil de sua família e do seu ambiente social por 
um longo período, para desempenhar atividades em localidades 
isoladas ou para participar de operações militares 
empreendidas no contexto de manutenção ou restabelecimento 
da paz.

Considerando o contexto em tela e as diretrizes previstas 
para esse Programa, na Portaria supracitada, é correto 
afirmar que:

(A) o Serviço Social pode assistir a família do militar ou 
do servidor civil promovendo sua mobilização na busca de 
soluções adequadas em caso de situações adversas.

(B) o Serviço Social pode contribuir para a estabilidade 
psicossocial dos militares, servidores civis e 
familiares antes do cumprimento de missões especiais.

(C) o Serviço Social pode desenvolver competências junto às 
famílias a fim de impedir o surgimento ou agravamento de 
problemas familiares durante a missão especial.

(D) a execução do PASFME ocorre concomitantemente ao período 
da missão especial, e após o término do afastamento, os 
militares, servidores civis e familiares são inseridos 
em outros programas sociais.

(E) o PASFME deve destinar recursos financeiros para as 
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
para garantir a sua manutenção durante a ausência do 
militar ou servidor civil.
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48) Na obra de Freire (2010} afirma-se que a atuação 
profissional é diferenciada segundo sua inserção em empresas 
de produção industrial ou em instituições relacionadas à 
saúde do trabalhador, em função do controle desses espaços 
pelo capital ou pelos programas públicos identificados com 
os interesses dos trabalhadores. Em ambos os casos, as 
possibilidades de desenvolvimento do exercício profissional 
direcionado para a ruptura com o conservadorismo são 
determinadas, sobretudo:

(A) pelo conhecimento institucional, pela ruptura com o 
método dialético e pela capacitação técnico-operativa.

(B) pela capacitação teórico-metodológica, técnico-operativa 
e ético-política do profissional.

(C) pela capacitação histórico-metodológica, sindicalista e 
ético-partidária do profissional.

(D) pela adesão ao método funcionalista e pela capacitação 
técnico-operativa e ético-partidária do profissional.

(E) pela capacitação teórico-metodológica, técnico-operativa 
e partidária do profissional.

49) Segundo lamamoto (2012), no texto "O debate contemporâneo do 
Serviço Social e a ética profissional", os anos 1980 
representaram o amadurecimento intelectual e profissional 
dos assistentes sociais, resultando em um salto de qualidade 
na consolidação acadêmico-profissional. Sendo assim, no 
campo da pesquisa social, nesse período histórico, pode-se 
afirmar que

(A) a atividade de pesquisa inicia-se nesse período sem o 
reconhecimento por parte das entidades oficiais de 
fomento.

(B) a pesquisa social era realizada com rigor analítico e 
voltava-se para a apropriação das principais matrizes do 
pensamento social conservador.

(C) o Serviço Social tornou-se objeto de sua própria 
pesquisa e ao voltar-se sobre si próprio, defrontou-se 
com um amplo leque temático.

(D) os grandes problemas colocados pela sociedade, as 
políticas públicas e os movimentos sociais não foram 
inseridos na pesquisa social da época.

(E) a produção científica foi inexpressiva quantitativamente 
devido à falta de investimento no campo 
acadêmico-profissional dos assistentes sociais.
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50) Coloque F(falso) ou V(verdadeiro) nas afirmativas
abaixo, com resultados da análise da relação entre 
capitalismo tardio e política social, apresentados por
Behring (2011).

I - O  desemprego estrutural acena para o aumento da demanda
de programas sociais, inclusive de caráter assistencial 
permanente.

II - A política social sofre influência direta das opções
políticas, econômicas e sociais de cada governo e 
modifica sua relação com a classe operária.

III- Uma crise orgânica do capitalismo, com alterações no 
regime de acumulação pode colocar a política social 
em xeque, devido aos impactos na relação salarial.

IV - No contexto de estagnação econômica, a política social
representa a defesa de condições dignas de existência, 
em face do recrudescimento da ofensiva capitalista.

V - A associação entre redistribuição de renda, cidadania e
democracia nas condições específicas do capitalismo 
tardio, viabiliza uma política social realista.

Marque a alternativa verdadeira:

(A) (F) (V) (V) (V) (F)
(B) (F) (V) (F) (V) (V)
(C) (V) (V) (V) (V) (F)
(D) (F) (V) (F) (V) (F)
(E) (F) (V) (V) (F) (F)
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