CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE SOCIAL
CADERNO DE PROVAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CANDIDATOS
LEIA COM MUITA ATENÇÃO
1. As provas terão duração de 4 (quatro) horas, iniciando às 14 horas e terminando
às 18 horas. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas após 1 (uma)
hora do seu início.
2. Você está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta,
único e insubstituível. Observe se o seu nome e o número de inscrição
conferem com o impresso no cartão.
3. O cartão-resposta apresenta um campo em que você deve assinar.
4. Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões, todas com 4 (quatro)
opções (A, B, C e D) e apenas uma alternativa correta. Confira a seqüência de
questões. Você tem 15 (quinze) minutos do início das provas para solicitar a
troca do caderno de provas com problemas de impressão.
5. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar correta.
6. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte das provas.
7. A resposta julgada correta deve ser assinalada conforme instruções
constantes no cartão-resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.
8. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas,
todas as respostas que julgar corretas. Depois, passe-as para o cartãoresposta.
9. Os 3 (três) últimos candidatos a terminar as provas deverão retirar-se da sala
simultaneamente.
10. No final deste caderno de provas, você encontrará uma grade de respostas
para anotar o seu gabarito. Destaque-a e leve-a consigo. O gabarito oficial e
as provas serão divulgados no dia 24-5-2005 (3ª-feira), na página do Tribunal
de Justiça, no endereço www.tj.sc.gov.br.
11. O edital com a relação dos candidatos aprovados será divulgado no dia 10-62005 (6ª-feira), no Diário da Justiça e na internet, no endereço citado no item
anterior.
12. Os resultados não serão fornecidos por telefone.
NÃO ESQUEÇA:

. Ao sair, entregue o cartão-resposta preenchido e assinado e o
caderno de provas.
BOA SORTE!
22 de maio de 2005
A Comissão de Concurso

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO:
As pessoas implicadas em instituições sociais pretendem que a missão e os
objetivos prosseguidos correspondam às necessidades do meio. As instituições,
enquanto associações da sociedade civil, têm de ter presente que antes de mais são
expressão da comunidade em que estão inseridas e que esta tem expectativas
quanto à boa resolução dos seus problemas.
Nessa trama relacional as instituições têm necessariamente de ter o foco
direcionado para os destinatários da sua intervenção. Os desafios são diversos
quando os organismos têm de chamar a si a resposta a pessoas em situação de
vulnerabilidade social pelos mais diversos motivos e têm de defender os interesses e
direitos de grupos que não têm capacidade de representação ou têm dificuldade em
se fazer ouvir.
O compromisso com o meio e com os destinatários exige que na gestão dos
organismos e nos serviços oferecidos a missão e os objetivos estejam claros e sejam
interiorizados por todos os colaboradores. Neste âmbito a questão da qualidade das
relações humanas no seio das instituições deve ser objeto de uma atenção particular.
É importante desenvolver uma atitude de escuta versus autoritarismo e
também de respeito pelo outro, o que exige simultaneamente disponibilidade,
maturidade, e um sentido pouco comum de responsabilidade. Daqui resulta a
necessidade de promover igualmente a iniciativa, a autonomia e a polivalência, no
exercício das funções e na execução das tarefas.
DEUS, Paula Nobre de, “A Condição Ética das Instituições
Sociais”, in Intervenção Social Ano XIV, n. 29, 2004.
Observação: tratando-se de linguagem de Portugal, foram feitas
as devidas adaptações, eliminando o grafema “c” de palavras
como objectivos, direccionado.
As questões de 1 a 3 estarão baseadas no texto acima oferecido.
Questão 1 - Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Na sua autonomia e polivalência, cabe à instituição social definir os interesses e
direitos do grupo.
b) Associações da sociedade civil não dialogam com autoritarismos.
c) Uma instituição social situa-se necessariamente acima da comunidade para cujas
necessidades busca soluções.
d) Uma instituição social deve estar atenta às necessidades do meio.
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Questão 2 - Atendendo ao que expressa o texto, assinale a alternativa
CORRETA:
a) No exercício das funções e na execução das tarefas, uma instituição social toma
decisões com autonomia em relação à comunidade em que está inserida.
b) Segundo declara o terceiro parágrafo, os destinatários constituem o objeto da
atuação das instituições sociais, não podendo ser considerados colaboradores.
c) O sentido pouco comum de responsabilidade se refere aos colaboradores e não às
instituições sociais.
d) Instituições sociais deverão formular objetivos e executar tarefas em função das
expectativas e necessidades do meio destinatário da sua intervenção.
Questão 3 - Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Quem trabalha em instituições sociais tem seus próprios objetivos.
b) Em esta tem expectativas, o pronome retoma a palavra comunidade.
c) Em As instituições, enquanto associações da sociedade civil, têm de ter (...), a
expressão destacada tem função de aposto.
d) As formas verbais, em esta tem; as instituições têm, estão grafadas conforme as
normas da gramática normativa.
Questão 4 - Analise o enunciado abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
Um instantinho! Um instantinho!
Mulher grávida primeiro, por favor!
a) O contexto e a entoação é que darão aos enunciados sentido completo.
b) Essas frases, enunciadas por um Assistente Social em um posto de saúde lotado,
são perfeitamente inteligíveis.
c) O enunciado acima é uma frase, porque frase é todo enunciado capaz de
estabelecer comunicação e apresenta necessariamente verbo.
d) No contexto reproduzido, a comunicação se efetua, mesmo não tendo, como é
comum na estrutura lingüística do português, sujeito e predicado explicitados.
Questão 5 - No texto que segue, adaptado da Folha de São Paulo, algumas
palavras foram transcritas sem o necessário acento gráfico. Identifique essas
palavras e acentue-as. A seguir, assinale a alternativa CORRETA, considerando
também a explicação:
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A miseria no Brasil ja tem o tamanho do Estado de São Paulo. Pesquisa
elaborada pelo Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), da Secretaria de
Planejamento da Presidencia da Republica, estima 31.679.095 o numero de
indigentes no país, o equivalente à população paulista. São 9,2 milhões de familias
cuja renda permite, no maximo, a compra de uma cesta basica de alimentos por mes.
As historias desses brasileiros formam uma especie de manual de
sobrevivencia.
a) miséria, Presidência, famílias, histórias, espécie, sobrevivência - paroxítonas
terminadas em ditongo.
b) Econômica, República, maximo, Instítuto, básica - proparoxítonas.
c) já, às (historias), mês - oxítonas terminadas em a, as e es, respectivamente.
d) já, cêsta, mês - oxítonas terminadas em a, a e es, respectivamente.
Questão 6 - Leia atentamente o texto que segue, do jornal Estado de São Paulo,
e analise, em seguida, os enunciados abaixo quanto à relação dos termos, para,
então assinalar a alternativa em que todas as proposições estão de acordo com
as normas da gramática:
Repetentes - Reflexo dos problemas sociais, a repetência na escola é alta.
As maiores taxas se concentram na primeira e na quinta séries do primeiro grau
(respectivamente, 25,8% e 22,9%). A pobreza e o ingresso prematuro dos menores
de 12 anos no mercado de trabalho explicam esses números. Para chegar ao final do
primeiro grau, o aluno brasileiro cursa, em média, dois anos mais que o necessário.
¨A proporção de repetentes nas escolas do Brasil é similar à média dos países mais
pobres do mundo¨, lê-se no trabalho do IBGE.
I – A expressão se concentram tem como sujeito As maiores taxas.
II – A forma verbal explicam tem como sujeito esses números.
III – Podemos dizer que a forma verbal chegar tem como sujeito o aluno
brasileiro.
IV – Em A pobreza e o ingresso prematuro dos menores de 12 anos no
mercado de trabalho (...), os termos destacados são núcleos do objeto direto.
a) I, II e IV.
b) I e III.
c) II, III e IV.
d) II e IV.
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Questão 7 - Assinale a alternativa CORRETA:
a) Em A pobreza e o ingresso prematuro dos menores de 12 anos (...), a
concordância está de acordo com a norma culta da língua.
b) Em As maiores taxas se concentram na primeira e na quinta séries do primeiro
grau (respectivamente, 25,8% e 22,9%), o termo destacado indica que 25,8%
remete à quinta série por estar mais próximo do seu referente.
c) Em se concentram e lê-se, temos, respectivamente, ênclise e próclise.
d) Em Reflexo dos problemas sociais, a repetência na escola, é alta, os termos
destacados pertencem à mesma classe gramatical.
Questão 8 - Assinale a alternativa em que as formas verbais, nas duas frases de
cada opção, obedecem às normas da gramática:
a) Cerca de dez mil pessoas participou das manifestações contra a corrupção.
Mais de cem interessados enviaram currículo para análise.
b) Precisam-se de novos profissionais.
Divulgaram-se os classificados no concurso.
c) Quem eram os excluídos?
Amanhã fazem oito anos que me formei.
d) Pesquisa recente revelou que a grande maioria dos adolescentes não se previne
contra a AIDS.
Pesquisa recente revelou que a grande maioria dos adolescentes não se previnem
contra a AIDS.
Questão 9 - Assinale a proposição INCORRETA, considerando as normas da
gramática:
a) A Assistente Social prestou assistência às pessoas mais necessitadas.
b) Convem que você aponte as falhas no projeto, para que possamos discutí-las e
eliminá-las.
c) Os livros, pouco valorizados pelos homens, contêm muitas vezes soluções para os
problemas humanos.
d) As crises emocionais, por cujas causas você vem lutando, originam-se de uma
ação castradora na infância.
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Questão 10 - Assinale a alternativa em que os enunciados estabelecem relação
de subordinação:
I – O trânsito estava caótico, contudo ninguém chegou atrasado à prova.
II – Como era extremamente tímido, não o convidaram para ser orador.
III – A população desfavorecida não poderia aceitar a situação que reina no
país.
IV – Por favor, devolva-me o livro, pois estou precisando dele.
V – Se você nos ajudar, terminaremos o trabalho mais rápido.
a) I, III e IV.
b) I e III.
c) II, III e V .

d) II e V.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11 - A respeito da Guerra do Contestado, analise as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa CORRETA:
I – Anita Garibaldi, que ficou conhecida como a “heroína dos dois mundos”,
teve papel importante neste conflito.
II – Foi um movimento social que pretendia separar Santa Catarina do Paraná.
III – Durante a Guerra do Contestado, apareceram as figuras dos “monges”, que
não estavam ligados a qualquer igreja ou religião.
IV – Foi a primeira vez que aviões de combate foram utilizados no Brasil.
a) Somente a I, a II e a III estão corretas.
b) Somente a I e a II estão corretas.
c) Somente a II e a IV estão corretas.
d) Somente a III e a IV estão corretas.
Questão 12 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – Partindo de São Vicente, Francisco Dias Velho fundou, em 1658, a povoação
de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco, hoje município de São
Francisco do Sul.
II – A vila de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, hoje município de Laguna, foi
fundada em 1684 por Domingos de Brito Peixoto.
III – Os colonizadores de Santa Catarina, com suas tradições, deram início a
muitas festas populares, dentre as quais podemos citar: a Fenachopp
(Joinville), a Fenaostra (Florianópolis), a Oktoberfest (Blumenau e Itapiranga), a
Fenarreco (Brusque) e a Marejada (Itajaí).
IV – O planalto catarinense, primeiro grande passo para a expansão da
ocupação do território catarinense, começou a ser povoado a partir da chegada
dos europeus, o que ocorreu no século XVII.
a) Somente a I e a II estão corretas.
b) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
c) Somente a II e a III estão corretas.
d) Somente a III e a IV estão corretas.
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Questão 13 - Respectivamente, a primeira colônia alemã e a primeira colônia
italiana em Santa Catarina foram:
a) São Pedro de Alcântara e Nova Itália.
b) Blumenau e Nova Trento.
c) Blumenau e Nova Itália.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
Questão 14 - Com a vitória das forças legalistas (republicanos) na Revolução
Federalista, o Cel. Moreira César convocou eleições, restando eleito para o
Governo do Estado o senhor:
a) Lauro Müller.
b) Hercílio Luz.
c) Manoel Machado.
d) Vidal Ramos.
Questão 15 - Qual foi o Presidente da República que, no ano de 1979, esteve em
Florianópolis e foi hostilizado por populares, no episódio que deu origem ao
filme chamado de Novembrada?
a) Floriano Peixoto.
b) João Baptista de Figueiredo.
c) João Goulart.
d) Ernesto Geisel.
Questão 16 - A respeito da geografia do Brasil, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa CORRETA:
I – A maior parte do território brasileiro encontra-se localizado no Hemisfério
Sul.
II – Apenas dois países da América do Sul – Chile e Equador – não têm
fronteiras com o Brasil.
III – A linha do Equador corta o país ao norte, atravessando os estados do
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
IV – O Brasil é o quinto país no mundo em extensão territorial, superado apenas
pela Rússia, Canadá, China e Estados Unidos da América.
a) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
b) Somente a I e a III estão corretas.
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c) Somente a II e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 17 - Acerca dos dados divulgados pelo IBGE, apurados no Censo
Demográfico de 2000, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:
I - Os cinco municípios catarinenses com maior população, em ordem
decrescente, são: Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José e Criciúma.
II - Os cinco municípios catarinenses com maior população, em ordem
decrescente, são: Florianópolis, Joinville, Blumenau, São José e Criciúma.
III - Dentre as regiões do Brasil, a Sul é a que possui o 2º maior número de
habitantes, perdendo somente para a Região Sudeste.
IV - Dentre os estados do Brasil, o de Santa Catarina, em ordem decrescente, é
o 11º em número de habitantes.
a) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
b) Somente a I e a IV estão corretas.
c) Somente a II, a III e a IV estão corretas.
d) Somente a II está correta.
Questão 18 - A indústria catarinense é destaque no cenário nacional e está bem
distribuída por todo o território estadual. Acerca deste assunto, relacione a
coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa CORRETA:
(1) Madeira, papel e celulose
(2) Madeira e móveis
(3) Têxtil e cristais
(4) Cerâmica e mineração
(5) Aves e suínos

(
(
(
(
(

a) 1, 5, 2, 3 e 4.
b) 2, 5, 1, 3 e 4
c) 3, 2, 1, 4 e 5.
d) 3, 5, 2, 4 e 1.
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Questão 19 - Santa Catarina enfrenta problemas graves de danificação das
águas, do ar e do solo. Em relação a este assunto, analise as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa CORRETA:
I – No Nordeste do Estado, os metais pesados indicam a forte poluição do setor
metal-mecânico.
II – No litoral, há problemas por causa dos esgotos domésticos.
III – No Vale do Rio do Peixe, há comprometimento em razão da indústria
papeleira e da agroindústria.
IV – No Vale do Itajaí, as indústrias têxteis são grandes poluidoras.
a) Somente a I, a II e a IV estão corretas.
b) Somente a II e a III estão corretas.
c) Somente a III e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 20 - A respeito dos blocos econômicos existentes no mundo, analise
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – A Alca, prevista inicialmente para ser implementada até o final de 2006, vem
enfrentando forte resistência dos Estados Unidos da América, que não
possuem mais interesse na criação desta área.
II – O acordo comercial que criou o Mercosul foi assinado somente por
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
III – O Nafta reúne os Estados Unidos, o Canadá e o México.
IV – A União Européia é formada por países do continente europeu. A moeda
comum deste bloco é o Euro, que, no entanto, não foi adotado por todos os
países que o integram.
a) Somente a I e a II estão corretas.
b) Somente a II, a III e a IV estão corretas.
c) Somente a III e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Questão 21 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – O território do Estado, para a administração da Justiça, divide-se em
distritos, subdistritos, municípios, comarcas e comarcas integradas.
II – A comarca constituir-se-á de um só município, recebendo a denominação
deste.
III – A comarca constituir-se-á de um ou mais municípios, recebendo a
denominação daquele que lhe servir de sede.
IV – Para a criação, alteração, extinção ou classificação das comarcas, levam-se
em conta os dados referentes à extensão territorial, número de habitantes,
número de eleitores, receita tributária e movimento forense.
a) Somente a I e a II estão corretas.
b) Somente a I, a II e a IV estão corretas.
c) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
d) Somente a III e a IV estão corretas.
Questão 22 - Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde
ao(s) requisito(s) indispensável (eis) para a instalação de comarca:
I – Possuir Tribunal do Júri.
II – Fórum convenientemente mobiliado.
III – Cadeia dotada de condições de higiene e segurança.
IV – Possuir Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.
a) Somente a I, a II e a IV estão corretas.
b) Somente a II e a III estão corretas.
c) Somente a III e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 23 - As comarcas do Estado de Santa Catarina são classificadas em
entrâncias. A respeito disto, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa CORRETA:
I - As comarcas do Estado são classificadas em quatro entrâncias.
II - As entrâncias possuem a seguinte denominação: Inicial, Intermediária, Final
e Especial.
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III - A comarca da Capital é a única classificada como de entrância Especial.
IV - Não há a classificação de entrância Especial dentre as comarcas do Estado.
a) Somente a I, a II e a III estão corretas.
b) Somente a I e a III estão corretas.
c) Somente a I e a IV estão corretas.
d) Somente a IV está correta.
Questão 24 - A disciplina judiciária, com a finalidade de zelar pela exata
observância das leis e regulamentos que interessem à administração da
Justiça, será exercida:
I – Pelo Conselho da Magistratura.
II – Pela Corregedoria Geral da Justiça.
III – Pelos Diretores do Foro.
IV – Pelos Juízes.
a) Somente a I, a II e a III estão corretas.
b) Somente a I e a II estão corretas.
c) Somente a III e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 25 - Dentre os indicados abaixo, aponte qual(ais) é(são) considerado(s)
órgão(s) oficial(is) do Poder Judiciário:
a) O Diário da Justiça e o Diário Oficial do Estado.
b) Somente o Diário Oficial do Estado.
c) Somente o Diário da Justiça.
d) O Diário da Justiça e a revista Jurisprudência Catarinense.
Questão 26 - A quem compete superintender a administração e a polícia do
fórum?
a) Ao Secretário do Foro.
b) Ao Diretor do Foro.
c) Ao Presidente do Tribunal de Justiça.
d) Aos servidores em geral.
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Questão 27 - A respeito da composição do Tribunal de Justiça, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – Compõe-se, atualmente, de 40 (quarenta) desembargadores.
II – Um quinto dos lugares é composto por membros do Ministério Público, com
mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.
III – A escolha para a nomeação de um dos membros do Ministério Público ou
de advogados, após ter sido formada a lista tríplice, é de competência do
Governador do Estado.
IV – Compõe-se, atualmente, de 27 (vinte e sete) desembargadores.
a) Somente a I, a II e a III estão corretas.
b) Somente a I e a II estão corretas.
c) Somente a II, a III e a IV estão corretas.
d) Somente a III e a IV estão corretas.
Questão 28 - Dentre os indicados abaixo, aponte aquele(s) que é(são) órgão(s)
de julgamento do Tribunal de Justiça:
I - O Tribunal Pleno.
II - Os Grupos de Câmaras
III -As Câmaras Civis Isoladas.
IV - As Câmaras Criminais Isoladas.
a) Somente a I e a II estão corretas.
b) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
c) Somente a II, a III e a IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 29 - Segundo o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
de Santa Catarina (Lei n. 5.624/79), compete às assistentes sociais:
I – Proceder ao estudo social do menor abandonado ou do infrator, sugerindo a
forma de tratamento adequado para cada caso.
II – Realizar intimações e citações de menores, nos processos judiciais a que
estes estejam respondendo.
III – Participar, sob forma de tratamento social, da fiscalização do trabalho do
menor.
IV – Orientar e supervisionar família a que tenha sido entregue menor.
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a) Somente a I, a II e a IV estão corretas.
b) Somente a I, a III e a IV estão corretas.
c) Somente a I e a III estão corretas.
d) Somente a II, a III e a IV estão corretas.
Questão 30 - A respeito das garantias e direitos assegurados aos servidores da
Justiça, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se
estivesse em exercício.
II – O período de licença remunerada conta-se como de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais.
III – O período de licença remunerada não é contado como de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais.
IV – Na remoção, o período de trânsito não é considerado como de efetivo
exercício.
a) Somente a I, a II e a IV estão corretas.
b) Somente a I e a II estão corretas.
c) Somente a I e a III estão corretas.
d) Somente a III e a IV estão corretas.
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TEORIA E PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL
Questão 31 - O que é estudo social?
a) São entrevistas individuais e coletivas.
b) É o objeto do trabalho do assistente social.
c) É o instrumento utilizado para conhecer e analisar uma situação, vivida por
determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais, sobre a qual o assistente social foi
chamado a opinar.
d) É um laudo social.
Questão 32 - Com base nas atribuições pertinentes ao cargo de assistente
social no Poder Judiciário catarinense, qual das alternativas abaixo está
CORRETA:
a) O assistente social forense do Poder Judiciário de Santa Catarina não tem como
foco (cliente) em seu trabalho os demais colegas servidores que compõem o quadro
funcional.
b) O usuário de que deve ocupar-se o assistente social forense é somente o cidadão
em dificuldade sócio-jurídica, excluindo-se o colega servidor de seu universo de
trabalho.
c) O assunto Perícia Social é uma construção doutrinária quase desconhecida e
ainda pouco ensinada nas universidades. Por isso, o assistente social, em relação às
solicitações da Justiça, não deve emitir laudos periciais.
d) O assistente social forense deve ouvir, prestar orientação e efetuar
encaminhamentos de servidores colegas de trabalho em dificuldades de ordem sócioeconômica.
Questão 33 - Sobre a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA –, podese afirmar:
a) É uma Comissão instituída por Resolução do Tribunal de Justiça (no caso do
TJSC), tendo por objetivo auxiliar os Juízos da Infância e da Juventude do Estado nos
procedimentos relativos à adoção.
b) Em Santa Catarina a CEJA se ocupa somente das questões de adoção de
crianças por estrangeiros.
c) A CEJA, em Santa Catarina, está vinculada à Corregedoria Geral da Justiça,
ocupando-se exclusivamente da organização dos cadastros à adoção por
estrangeiros.
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d) A CEJA(SC) é uma comissão formada por algumas autoridades e profissionais.
Segundo a Resolução n. 01/93-TJ, que a criou, não consta do rol a figura do
assistente social.
Questão 34 - A Convenção Internacional Relativa à Proteção de Crianças,
concluída em Haia, em 29-5-1993, e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n.
3.087, de 21-6-1999, publicado no DOU de 22-6-1999, inclui a Cooperação em
matéria de:
a) Adoção internacional.
b) Proteção de crianças e adolescentes em matéria de ato infracional .
c) Adoção e questões de ato infracional cometido por adolescente.
d) Cuidados mínimos necessários com adolescentes autores de atos infracionais, em
cumprimento de medidas sócio-educativas.
Questão 35 - Com referência aos serviços auxiliares próprios da Justiça infantojuvenil, é CORRETO afirmar:
a) O estudo social ou a perícia interprofissional são recursos à disposição do
magistrado, somente possíveis se a equipe interprofissional de que trata o ECA
estiver completa.
b) Os trabalhos de aconselhamento, por terem caráter subjetivo, não são aplicados
pelo assistente social judiciário.
c) Os subsídios à autoridade judiciária podem ser por escrito ou de forma verbal.
d) O serviço de prevenção não faz parte das atividades a serem desenvolvidas pelo
assistente social judiciário.
Questão 36 - Com referência ao direito à profissionalização e à proteção do
trabalho do adolescente, é CORRETO afirmar:
a) Ao adolescente aprendiz não são assegurados os direitos trabalhistas e
previdenciários.
b) As exigências produtivas referentes ao trabalho se sobrepõem às exigências
pedagógicas.
c) É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos de idade.
d) O princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento não se aplica ao
adolescente aprendiz.
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Questão 37 - Sobre questões contidas no novo Código Civil e no Estatuto da
Criança e do Adolescente, pode-se afirmar:
a) Em caso de internamento hospitalar, os pais poderão permanecer com a criança;
porém, com relação aos adolescentes, o direito não é expresso.
b) A sentença que decretar a suspensão ou a perda do poder familiar, assim como a
que decretar a adoção, poderá, a critério do juiz, ser averbada à margem do registro
de nascimento da criança ou do adolescente.
c) A adoção constitui condição de filho ao adotado, para todos os efeitos da vida civil.
d) A guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para fins
previdenciários; porém, não se estende a outros direitos, como por exemplo, o de
freqüentar clubes sociais com o guardião.
Questão 38 - Tendo como base o novo Código Civil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é CORRETO afirmar:
a) Segundo o ECA, é possível, excepcionalmente, o deferimento da tutela provisória
anteriormente à decretação da perda ou suspensão do poder familiar.
b) A adoção internacional pode ser requerida por procurador com poderes especiais.
c) É expresso no ECA que a família natural compreende a comunidade formada pelos
pais ou qualquer um deles e seus descendentes.
d) Não é possível proceder ao reconhecimento de filho antes de seu nascimento.
Questão 39 - Conforme o novo Código Civil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, é CORRETO afirmar:
a) Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública que lesem direito líquido e
certo de criança ou adolescente cabe ação de mandado de segurança.
b) A colocação em família substituta, prevista no ECA, pode ocorrer nas modalidades
de guarda, tutela, curatela e adoção, não admitindo outra forma.
c) O homem casado não pode registrar um filho havido fora do casamento.
d) Segundo o ECA, o pátrio poder (poder familiar) é exercido igualmente pelos pais,
devendo, em caso de discordância, a criança permanecer com a mãe.
Questão 40 - Com referência à viagem de criança e adolescente, segundo o
Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar que:
a) É possível que criança com até 14 anos de idade possa viajar para Comarca
contígua, sem autorização judicial.
b) Adolescente que viaja com tio maior de idade necessita de autorização judicial.
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c) Em viagem ao exterior, se acompanhados de ambos os pais, crianças e
adolescentes não precisam de autorização judicial; todavia, se acompanhado apenas
de um deles (pais), basta a autorização do outro, mediante documento com firma
reconhecida.
d) Estudante joaçabense, que estuda na cidade de Curitiba, não pode requerer uma
única autorização judicial para viagens de estudos, com validade de até 2 anos.
Questão 41 – Sobre o adolescente autor de ato infracional, pode-se afirmar:
a) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime em nossa legislação.
Porém, o ato de contravenção, por ser de menor potencial ofensivo, não tem
relevância ao Direito da Infância e Juventude.
b) Todos os recursos judiciais contra decisões referentes às questões da infância e
juventude são isentos de custas.
c) A remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo, só pode ser
aplicada no início do procedimento pelo Promotor de Justiça, ou no final do
procedimento pelo Magistrado.
d) Ao inimputável a legislação Pátria prevê a aplicação de pena e, ao imputável, a
aplicação de medida sócio-educativa.
Questão 42 - Ainda sobre o adolescente autor de ato infracional, é CORRETO
afirmar:
a) Adolescente apreendido em flagrante, por ter cometido infração descrita como
crime grave, poderá ser internado antes da sentença, para averiguações e estudo,
por um prazo não superior a 45 dias.
b) Os direitos do adolescente apreendido em flagrante correspondem àqueles
previstos na CF/88, referentes à prisão em flagrante de adultos, exceto quanto à
assistência de advogado, que neste caso não é necessária.
c) Toda criança e adolescente, autores de ato infracional, respondem à representação
e têm direito ao devido processo legal.
d) A medida de “prestação de serviços à comunidade”, equivalente à que está
prevista no Código Penal para os adultos, não se aplica ao adolescente infrator.
Questão 43 - Com referência aos cuidados que os pais devem ter com os filhos,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Em caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual, o juiz sempre determinará,
como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.
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b) Os integrantes do Conselho Tutelar podem aplicar medidas, de forma verbal ou
escrita, aos pais e responsáveis, prescritas no art. 129 do ECA, entre elas a perda de
guarda, destituição de tutela e suspensão do poder familiar.
c) O tutor, nomeado pelo juiz após o devido processo legal, não sofre as medidas
pertinentes aos pais e previstas no Estatuto (art. 129 do ECA). O representante do
Ministério Público, em processo desta natureza, obrigatoriamente participa como
fiscal da Lei.
d) A suspensão e a destituição do pátrio poder (poder familiar segundo o novo Código
Civil) são institutos do direito civil que constituem verdadeiras sanções sofridas pelos
pais por infração aos deveres que têm para com os filhos. Estas sanções visam mais
aos interesses dos filhos do que propriamente punir os pais.
Questão 44 - Sobre o Conselho Tutelar previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, é CORRETO afirmar:
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e jurisdicional.
b) O Conselho Tutelar é criado por Lei municipal, não podendo haver mais de um em
cada município brasileiro.
c) As decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas pelo Juiz, a pedido de quem
tenha interesse.
d) O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar não constitui serviço público
relevante, nem estabelece presunção de idoneidade moral.
Questão 45 - Sobre o adolescente que em tese cometeu um ato infracional,
assinale a alternativa CORRETA:
a) O adolescente, autor de ato infracional, que tenha sido apreendido em flagrante,
poderá ser liberado pela autoridade policial aos pais ou responsável, sob termo de
compromisso e responsabilidade, devendo ser apresentado ao representante do
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato.
b) A autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante quando o delito for
praticado por maior de idade, e auto de apreensão em flagrante em caso de
adolescente. Todavia, deixa de apreender o produto e os instrumentos da infração em
caso de adolescente, por não ser necessário.
c) Estando a criança internada provisoriamente, o prazo máximo para conclusão do
procedimento de apuração de ato infracional é de 45 dias.
d) Comprovado, no procedimento, não constituir o fato ato infracional, é possível,
mesmo assim, a aplicação da medida sócio-educativa de advertência, tendo em vista
o espírito do ECA, de prevenir a delinqüência.
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Questão 46 - Quanto à prática e o perfil do assistente social no Judiciário
catarinense, é CORRETO afirmar:
a) Deve atender às determinações judiciais relativas à prática do Serviço Social,
sempre em conformidade com os ensinamentos que sustentam a atividade
profissional e as atribuições pertinentes ao cargo do assistente social.
b) As três abordagens – de caso, de grupo e de comunidade –, desde longa data
estudadas na graduação em Serviço Social, são amplamente usadas na atividade do
assistente social forense.
c) Pelo fato de atuar junto aos processos auxiliando o magistrado no deslinde da
questão, os contatos pessoais feitos pelo assistente social junto aos litigantes são de
menor importância.
d) A abordagem técnica do “estudo de caso” está em desuso no desenvolvimento da
profissão, motivo por que não mais é aplicada no Poder Judiciário de Santa Catarina.
Questão 47 - O que é laudo social?
a) É um estudo abrangente sobre determinada situação.
b) É um relatório de entrevista.
c) É um estudo social.
d) É um documento (instrumento) resultante do processo de perícia social.
Questão 48 - A autoridade a que se refere a Lei n. 8.069, de 13-7-1990, que criou
o Estatuto da Criança e do Adolescente, é:
a) O Juiz e o Promotor de Justiça, ambos atuantes na Justiça da Infância e da
Juventude.
b) O Juiz da Infância e da Juventude, ou o Juiz que exerce esta função.
c) O Conselheiro Tutelar chefe.
d) O Juiz de Direito e, na sua falta, o Promotor de Justiça.
Questão 49 - Utilizam-se os trabalhos em rede como estratégias do serviço
social. O que é considerado como rede secundária?
a) Relações afetivas familiares.
b) Colegas de trabalho.
c) Organizações não governamentais.
d) Relações significativas que uma pessoa estabelece ao longo de sua vida.
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Questão 50 - O movimento de reconceituação do Serviço Social ocorrido na
América Latina e que culminou na década de 1970, centrou sua análise em
várias questões. Assinale a alternativa que indica seu objeto de estudo:
a) Mudança de comportamento das famílias e pessoas.
b) Cuidados com a higiene e a moral.
c) Luta de classe.
d) Inserção à ordem social.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
Questão 51 - A formatação de um disquete pode ser efetuada no Explorer do
Windows por intermédio dos seguintes comandos:
I – Selecionar a pasta que representa unidade de disquete (A:) no Explorer,
acionar o item “Disquete” do menu “Arquivo” e no submenu exibido acionar o
item “Formatar”.
II – Acionar o item “Formatar disquete” do menu “Ferramentas” do Explorer.
III – No menu “Arquivo”, acionar o item “Novo” e no submenu exibido acionar o
item “disquete”.
IV – Clicar com botão direito do mouse sobre a pasta que representa unidade de
disquete (A:) no Explorer e acionar o item “Formatar” do menu exibido.
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Questão 52 - Assinale a afirmativa CORRETA sobre o envio de e-mail:
a) É possível anexar qualquer tipo de arquivo a um e-mail antes de ele ser enviado.
b) O símbolo “@” é dispensável em alguns endereços de e-mail.
c) O tamanho do arquivo anexado ao e-mail não interfere no tamanho total da
mensagem enviada.
d) Uma mensagem que foi lida é sempre apagada automaticamente do servidor de email.
Questão 53 - Indique a afirmativa INCORRETA sobre as características de um
computador e seus periféricos:
a) O modo de utilização de um mouse independe se a sua conexão com o
computador é serial ou USB.
b) Disquete e CD são considerados memórias secundárias dos computadores.
c) Um software que ocupe 2Mb pode ser instalado em um disco rígido com 850Kb de
espaço livre.
d) O monitor de vídeo é um dispositivo de saída do computador.

22

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Questão 54 - Considerando a tela da Calculadora do Windows apresentada a
seguir, assinale a alternativa que representa as ações resultantes do
acionamento dos botões e , localizados no canto superior direito da tela,
respectivamente:

a) Fechar e restaurar a janela.
b) Minimizar e fechar a janela.
c) Minimizar e reiniciar a janela.
d) Fechar e maximizar a janela.

As questões de 55 a 60 referem-se à utilização do editor de textos
Microsoft Word 97, versão em português, na sua configuração
padrão, o qual será denominado apenas “Word”.
Questão 55 - Assinale a afirmativa correta referente à formatação do documento
do Word produzida a partir das definições da barra de ferramentas e das
marcações na régua apresentadas na imagem a seguir:

a) Fonte Arial de tamanho 10, margem esquerda de 2cm, parágrafo com estilo normal
e alinhamento à direita, sem tabulações.
b) Fonte Arial de tamanho 10 em estilo normal, margem esquerda de 3cm, parágrafo
justificado, com tabulação em 2cm.
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c) Fonte Arial de tamanho 10 em negrito, sem margem esquerda, parágrafo com
estilo normal e alinhamento justificado, com tabulações em 3 e 5cm.
d) Fonte Arial de tamanho 10 em negrito, margem esquerda de 3cm, parágrafo com
estilo normal e alinhamento justificado, sem tabulações, recuado em 2cm a partir da
margem esquerda.
Questão 56 - A visualização simultânea de vários documentos abertos no Word,
na mesma tela, é possível por intermédio do item de menu:
a) “Tela Inteira” do menu “Exibir”.
b) “Organizar Tudo” do menu “Janela”.
c) “Configurar Página” do menu “Arquivo”.
d) “Mesclar Documentos” do menu “Ferramentas”.
Questão 57 - Assinale a alternativa que indica a formatação aplicada a um
documento do Word, a partir da tela de definição de marcadores e numeração
de listas apresentada a seguir:

a) Lista de marcadores com até 9 níveis, sendo que os marcadores do primeiro nível
são representados por letras, iniciando com a letra “V”.
b) Lista numerada com diversos níveis, com todos os números representados por
algarismos romanos.
c) Lista de marcadores encadeada com lista numérica, sendo que o primeiro nível é
representado por símbolos e os demais por números.
d) Lista numerada com até 9 níveis, sendo que os números do primeiro nível são
representados por algarismos romanos, iniciando com o número 5.
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Questão 58 - Os recursos “copiar” e “colar” podem ser executados a partir dos
botões
da barra de ferramentas do Word. Indique a função do botão
, representado por um pincel:
a) Copiar a formatação do texto ou parágrafo selecionado e aplicá-la em outro local
do documento.
b) Eliminar o texto ou parágrafo selecionado.
c) Remover a formatação do texto ou parágrafo selecionado.
d) Copiar o texto ou parágrafo selecionado, eliminando-o do local original.
Questão 59 - Para que seja possível aplicar a orientação “paisagem” em
algumas páginas de um documento do Word com orientação “retrato”, é
necessário antes inserir uma:
a) Quebra de página.
b) Caixa de texto.
c) Quebra de seção.
d) Quebra automática de texto.
Questão 60 - São operações possíveis sobre uma tabela do Word:
I – Inserir linhas e colunas em uma tabela já existente.
II – Somar números de uma coluna.
III – Mesclar e dividir células.
IV – Inserir uma tabulação dentro de uma célula.
V – Formatar as bordas e o sombreamento das células.
VI – Aplicar diferentes formatações de fonte às células de uma mesma tabela.
a) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, V e VI estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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GABARITO OFICIAL
1
D

2
D

3
A

4
C

5
A

6
B

7
A

8
D

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C D C A B B D B A D B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C B A D D B A D B B C D A A C C C C A C

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
B A D C A A D B C C B A C B D B D A C D
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