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Candidaturas à Licenciatura em Serviço Social
(2022-2023)
PROVA ESCRITA DE CIÊNCIAS SOCIAIS

O Serviço Social é uma disciplina das ciências sociais que visa contribuir,
mediante aplicação de metodologias e processos de trabalho específicos, para a
visibilização e discussão crítica das desigualdades sociais, para a transformação dos
contextos em prol da defesa dos direitos sociais e humanos, da promoção de maior
justiça social, do desenvolvimento e do bem-estar individual e coletivo e para a
regulação sociopolítica dos problemas sociais. A compreensão da realidade social e da
sua complexidade e dinamismo é, pois, essencial para o desempenho adequado da
profissão e para o enquadramento no perfil analítico do curso que é ministrado na
FPCE-UC. Sob tais pressupostos, a prova escrita, no âmbito do Concurso para os
maiores de 23 anos, incidirá sobre conceitos, perspetivas teóricas e debates estruturantes
da Licenciatura em Serviço Social, permitindo ponderar as competências analíticas,
argumentativas e de expressão escrita dos candidatos.
OBJECTIVOS DA PROVA:
Os objetivos que norteiam a estruturação e conteúdos da prova escrita são os seguintes:
a) Avaliar o nível de compreensão de conceitos básicos para a análise sociológica

da realidade social e dos processos de mudança que a mesma comporta;
b) Ponderar as capacidades de análise, de interpretação de textos e de discussão

crítica de problemas sociais emergentes nas sociedades contemporâneas;
c) Avaliar o domínio da expressão escrita para a transmissão, clara e

fundamentada, dos conhecimentos adquiridos.
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ESTRUTURA DA PROVA:
A prova será constituída por 2 questões e um tema de reflexão pré-definido neste guião.
CONTEÚDOS DE INCIDÊNCIA DA PROVA:
Grupo I. POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS
Objetivos: Compreender e analisar as relações e dissociações entre os conceitos de
pobreza e de desigualdades sociais.
Questões-guia: Como definir o conceito de pobreza marcado pela conjuntura atual?
Como compreender as dinâmicas das desigualdades sociais nas sociedades
contemporâneas?
Artigos de apoio ao estudo do Grupo I:
Perista, P.; Baptista, I. (2010). A estruturalidade da pobreza e da exclusão social na
sociedade portuguesa – conceitos, dinâmicas e desafios para a acção, Forum
Sociológico, 20 | 2010, 39-46. Disponível em:
URL: http://journals.openedition.org/sociologico/165;
DOI: https://doi.org/10.4000/sociologico.165
Rodrigues, CF (s/d). A evolução Recente dos Indicadores de

pobreza,

desigualdade e exclusão social. Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ver em
https://portugaldesigual.ffms.pt/evolucaodasdesigualdades
Grupo II. DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivos: Compreender as diferenças entre crescimento e desenvolvimento social e
humano; identificar e analisar as dimensões básicas do desenvolvimento humano;
analisar as relações entre processos de desenvolvimento e a reprodução social,
designadamente a produção de desigualdades socioeconómicas na atualidade.
Questões-guia: Quais as diferenças entre crescimento e desenvolvimento? Qual a
relação

entre

processos

de

desenvolvimento

e

produção

de

desigualdades

socioeconómicas?
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Relatório de apoio ao estudo do Grupo II:
Síntese. As desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI. Relatório do
Desenvolvimento

Humano

2019.

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento. Consultar as páginas 1 a 20.
Retirado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_pt.pdf

Tema de Reflexão: DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES SOCIAIS
CONTEMPORÂNEAS. CAUSAS E IMPACTOS (tema a desenvolver no exame)
Livro de apoio para a preparação do tema de reflexão:
Nações Unidas (sd). Direitos Humanos e Serviço Social. Manual para escolas e
profissionais de

Serviço Social. Genebra:

Nações

Unidas.

Disponível

em:

http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/formacao_profission
al_1_hrsocialwork.pdf
Outras leituras que podem complementar o estudo:
- Capucha, Luis et al (2018). Crise e pobreza em Portugal. Resiliência ou proteção

social? In Carmo, Renato et al. Desigualdades Sociais. Portugal e a Europa. Lisboa:
Mundos

Sociais.

Pp:

53-66.

Pode

ser

visto

em:

https://www.almedina.net/product_info.php?products_id=44359
- Costa, A.F. (2012). Desigualdades Sociais Contemporâneas. Lisboa: Editora Mundos

Sociais. Pode ser visto em: (http://www.mundossociais.com/livro/desigualdades sociais-contemporaneas/51).
- Pintasilgo, M.L. (2012). Para um Novo Paradigma: um mundo assente no cuidado.

Porto: Edições Afrontamento.
Pode ser visto em: https://fundacaocuidarofuturo.pt/um-novo-paradigma-um-mundoassente-no-cuidado/
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