SERVIÇO SOCIAL

ITEM

A proposta de formação profissional vigente no país reconhece que a particularidade do
Serviço Social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho coletivo, encontra-se
“organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da questão social” e
as formas históricas de seu enfrentamento - que são permeadas pela ação dos
trabalhadores, do capital e do estado. Nesse contexto as mais amplas expressões da
questão social constituem-se como matéria prima do trabalho do assistente social e o
tratamento analítico atribuído à questão social configura-se em:
A) Ampliação dos direitos de liberdade com o livre mercado e consequentemente a
distribuição de forma equânime da riqueza socialmente produzida por meio da
chamada produção independente.
B) Identificação com a “situação social do problema” ou com os “problemas sociais”, em
que o complexo de suas causalidades sociais é deslocado para o indivíduo isolado,
responsabilizado e culpabilizado pelas carências humanas.
C) Ótica da solidariedade associada à divisão social do trabalho, cuja função é a
integração social – e a ausência de normas sociais adequadas à promoção da
integração em estado de anomia.
D) Expressão da contradição fundamental do modo capitalista de produção e se
expressa também na resistência e na disputa política.
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ALTERAÇÃO DE GABARITO: D

ITEM

O INCA e o Ministério da Saúde (MS), em outubro de 2017, abriram um espaço para que
mulheres de todo o país retirassem dúvidas diretamente com especialistas do Instituto na
área oncológica. O debate “A mulher e o câncer de mama: da prevenção ao tratamento”
foi transmitido ao vivo, dia 18, pelas redes sociais do MS. Segundo a médica
epidemiologista da Divisão de Pesquisa Populacional Liz Almeida, em 2017 foram
estimados em média 57 mil novos casos de câncer. Um terço dessas ocorrências seriam
evitáveis com a redução dos fatores de risco. “Dezenove mil casos de câncer de mama
poderiam ser impedidos se a população controlasse seu peso ao longo da vida –
especificamente entre os 18 e 30 anos de idade, evitassem bebidas alcóolicas, se
mantivessem fisicamente ativas e, se possível, tendo filhos, amamentassem”. A médica
reforçou: “Mulheres cuidam dos filhos, da casa e dos maridos, porém são cuidadoras que
esquecem de se cuidar”, disse a médica epidemiologista.
Os dados epidemiológicos e as recomendações acima reforçam a importância de quais
princípios e diretrizes da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
I - Princípios e diretrizes relacionados à educação.
II - Princípios e diretrizes relacionados à promoção da saúde.
III - Princípios e diretrizes relacionados à prevenção do câncer.
IV - Princípios e diretrizes relacionados à comunicação em saúde.
Está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) III e IV.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.
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ANULAR

ITEM

O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um projeto de
transformação da sociedade. Essa vinculação se dá pela própria exigência que a dimensão
política da intervenção profissional põe. Analise as afirmações, a seguir:
I - Tendo consciência ou não, interpretando ou não as demandas de classes (e suas
necessidades sociais) que chegam até nós em nosso cotidiano profissional, dirigimos
nossas ações favorecendo interesses sociais distintos e contraditórios, levando
sempre em consideração os objetivos institucionais.
II - Ao atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma
direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou a outro projeto
societário.
III - Nas diversas e variadas ações que efetuamos, como plantões de atendimento, salas
de espera, processos de supervisão e/ou planejamento de serviços sociais, das ações
mais simples às intervenções mais complexas do cotidiano profissional, nelas
mesmas, embutimos determinada direção social entrelaçada por uma valoração ética
específica.
IV - As demandas (de classes, mescladas por várias outras mediações presentes nas
relações sociais) que se apresentam a nós manifestam-se, em sua empiria, às vezes,
revestidas de um caráter mistificador, nem sempre revelando seus reais
determinantes e as questões sociais que portam, daí que essas demandas devem ser
processadas teoricamente.
Está correto o que se afirma em
A) I e II.
B) II e III.
C) II, II e III.
D) II, III e IV.
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5a Questão
Todos os elementos constitutivos do projeto ético-político do Serviço Social têm em sua
base os componentes que lhe dão materialidade. Ou seja, aqueles elementos se objetivam
e se expressam na realidade – podemos dizer: ganham visibilidade social – por meio de
determinados componentes construídos pelos (as) próprios (as) assistentes sociais. São
eles:
I-

A produção de conhecimentos no interior do Serviço Social.

II - A dimensão técnico-operativa que dá a direção do fazer profissional.
III - A dimensão jurídica política da profissão, na qual se constitui o arcabouço legal e
institucional da profissão.
IV - As instâncias político-organizativas da profissão, que envolvem tanto os fóruns de
deliberação quanto as entidades da profissão.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.
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TEIXEIRA. J. B.; BRAZ, M. O projeto ético-político do Serviço Social. In: Serviço Social:
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.
A questão em análise tomou como base o texto de Teixeira e Braz (CFESS, 2009) no qual destacam
os elementos constitutivos do projeto ético–político, que formam o corpo de identidades do Serviço
Social, e os componentes que o materializam no processo sócio-histórico da profissão. Nas asserções
I, III e IV estão descritos os componentes que, segundo os autores, dão materialidade ao projeto
ético-político da profissão e são construídos pelos (as) próprios (as) assistentes sociais. Portanto, a

análise feita pelos autores não aborda a dimensão técnica-operativa descrita na asserção II.

