ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS
CONCURSO – ASSISTENTE SOCIAL
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta, único e
insubstituível. Confira o seu nome.
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.
3. Este caderno de provas contém 100 (cem) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para cada
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar
problema de impressão.
4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
6. Durante a aplicação das provas não serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões
apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresenta-ló em
tempo hábil na Sala das Comissões.
7. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n.º 1 à de n.º
100). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. A rasura
implicará a anulação da resposta.
8. Na página de número XX, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito.
Recorte-a e leve-a consigo.
9. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após transcorridas 1
(uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão retirar-se da
sala simultaneamente.
10. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 6 de outubro, após as 16 (dezesseis) horas, no sítio do
Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO será
fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 4 de Outubro de 2009.

A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Questão: Marque a única proposição que NÃO apresenta erro gramatical:
a) Filhos criados, carreira estabelecida. Poucos anos atrás, muita gente consideraria esse estágio da vida
como a hora de sossegar.
b) O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso já que se trata de relação de consumo, trás
seções relativas à publicidade e ao banco de dados.
c) As alterações advindas com a nova lei, no que se refere ao art. 506, tem o condão de retificar a
errônea remissão ao art. 524.
d) Os estabelecimentos comerciais dispõe de livre critério para a avaliação do crédito.
e) Não ficou demonstrado nos autos que o ora reclamado tenha tratado o requerente de modo
desrespeitoso, tampouco que o tenha taxado de ladrão.
2ª Questão: Assinale a única alternativa em que o verbo haver NÃO foi usado corretamente:
a) Na realidade, sempre houve tornados no Sul do Brasil.
b) Surpreendido pelas vaias, o cantor se houve muito bem diante da platéia ao pedir escusas pela falha.
c) O fóssil foi encontrado no oceano há três mil metros de profundidade.
d) Presenciou-se um mar de enchentes (o rio Tietê, que corta a cidade, não transbordava havia quatro
anos) e São Paulo virou um caos.
e) Um pesquisador descobriu no mar uma espécie animal extinta há 50 milhões de anos.
3ª Questão: Marque a proposição que contém colocação pronominal INCORRETA:
a) Exigir-se-ão que os títulos, públicos ou particulares, apresentem todos os requisitos exigidos pelas
normas legais e administrativas.
b) Na ação de adjudicação compulsória faz-se necessário obter a sentença, porquanto não se trata
propriamente de uma execução de obrigação de fazer.
c) O prazo experimental de 10 dias para a utilização gratuita do serviço começou a fluir em 16 de maio
e, portanto, encerraria-se no dia 26 do mesmo mês.
d) O dano moral se expressou por desequilíbrios no ânimo do lesado e lhe causou reações desagradáveis.
e) Temos a obrigação de lhe avisar que a fatura está vencida.
4ª Questão: No período composto “Amiúde aquele que fura filas e sonega impostos é o mesmo que
reclama do governo a realização de obras”, o sujeito da oração principal é:
a) amiúde
b) aquele
c) o mesmo
d) que
e) governo
5ª Questão: Todos os períodos abaixo contêm erro de concordância verbal, EXCETO:
a) As descobertas acontecem quando não se seguem as regras.
b) Segue no arquivo anexo os depoimentos judiciais das testemunhas.
c) Aconteceu enchentes, destruição de casas, falta de luz, apagões de telefones.
d) A clientela que aporta nos Juizados Especiais comparecem bastante desassistida juridicamente.
e) Foi o encontro do ar mais frio com o ar mais quente que formaram as nuvens de tempestade.
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6ª Questão: Marque a única alternativa em que o antônimo da palavra grifada foi indicado entre
colchetes:
a) Evidências de que a cogestão na área da saúde funciona são encontradas em algumas práticas
inovadoras e democráticas implementadas naquele Estado. [iniciativa]
b) Deve o requerente demonstrar o risco de dissipação dos bens do réu. [dilapidação]
c) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva festejou o que considera o fim da crise econômica no país e
afirmou ainda que "o tempo da empáfia acabou". [presunção]
d) O fato de 50% a 60% dos encarcerados serem presos provisórios e os demais já terem sentenças
definitivas não mostra uma Justiça leniente quanto às prisões. [rigorosa]
e) A opinião dele é de que essa insegurança surge do envilecimento da prestação jurisdicional, marcado
pela eternização de decisões. [jovialidade]
7ª Questão: Indique a única alternativa em que o pronome oblíquo, segundo a norma-padrão, foi
utilizado INCORRETAMENTE:
a) Ou a presidente da Argentina mandou invadir o jornal Clarín, ameaçando-o com uma devassa fiscal
para calá-lo politicamente, ou a Receita promoveu a invasão sem avisar a presidente.
b) A igreja evangélica é a única instituição que entra nesses lugares. O pastor leva-lhes o bem.
c) Estimada madrinha, agradeço-a muito – seu exemplo é uma lição de vida.
d) Battisti está fora de seu país faz 28 anos; o governo italiano o considera foragido.
e) O empresário brasileiro foi lançado ao espaço graças a um bom momento da economia mundial, o que
lhe permitiu fazer bilhões vendendo promessas.
8ª Questão: Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas a seguir:
Em meio ___ retomada econômica, o país dá um salto e o comércio se expande. O livro em comento, ___
título de ilustração, tem seu lançamento marcado para ___ 19 horas do próximo dia 20 mas já está ___
disposição nas livrarias.
a) à – a – as – à
b) à – a – às – à
c) à – a – às – a
d) à – à – as – à
e) a – a – às – a
9ª Questão: Analise a concordância nominal dos períodos:
I. É mais do que clara a necessidade de falarmos sobre temas e matérias diversos.
II. Ao meio-dia, de cabelos ruivos e unhas rosa, ela pisou firme no salão.
III. Para que se tenha como fraude à execução a alienação de bens de que trata o art. 593 do Código de
Processo Civil é necessário a presença concomitante de alguns elementos.
IV. Fica óbvia, então, que a maioria dos casos de gripe suína, a despeito de o governo se manter em
alerta, é reveladora da falta de condições socioambiental.
a)
b)
c)
d)
e)

Só estão corretos os períodos II e III.
Só estão corretos os períodos I e III.
Só estão corretos os períodos I e II.
Só estão corretos os períodos I, III e IV.
Todos os períodos estão corretos exceto o IV.
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10ª Questão: Assinale a proposição que contém o único período totalmente correto em termos de
pontuação:
a) O desenvolvimento do aparelho vem ao encontro de uma tendência mundial, caracterizada pela busca
de recursos ágeis, e baratos para enfrentar, doenças disseminadas nas regiões mais pobres do mundo.
b) Batizado de CellScope – ou “celularscópio”, em tradução livre –, o aparelho foi criado por
pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e está descrito na última edição da
revista online.
c) Outro fator, que engrossa a turma da paquera madura online é o envelhecimento, da população
brasileira.
d) Há quem diga, que o jogo existe também em outros países.
e) O Supremo Tribunal Federal (STF), julga o refúgio ilegal, e só uma rara mudança de voto poderá
impedir a extradição do italiano.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
11ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos objetivos da República Federativa
do Brasil, conforme disposto na Constituição Federal:
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b) A dignidade da pessoa humana.
c) Garantir o desenvolvimento nacional.
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
e) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
12ª Questão: A Constituição Federal reconhece a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,
e assegura os seguintes princípios, EXCETO:
a) A plenitude de defesa.
b) O sigilo das votações.
c) A soberania dos veredictos.
d) A competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida.
e) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
13ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde a direito ou garantia fundamental, de acordo a
Constituição Federal:
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
b) Ninguém será privado a liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
c) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
d) O acusado, em qualquer caso, será submetido à identificação criminal.
e) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
14ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO corresponde a órgão
do Poder Judiciário:
a) Supremo Tribunal Federal.
b) Tribunais Eleitorais.
c) Juízes dos Estados.
d) Conselho Nacional de Justiça.
e) Conselho Nacional do Ministério Público.
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15ª Questão: Conforme o disposto na Constituição do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa
que NÃO é competência privativa do Tribunal de Justiça:
a) Elaborar seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais
das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.
b) Organizar sua secretaria e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional respectiva.
c) Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração
da Justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei.
d) Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, juízes e servidores que lhe forem
imediatamente vinculados.
e) Promover o concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público,
assegurada a participação, em sua realização, da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do
Brasil.
16ª Questão: De acordo com o disposto na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) assinale a
alternativa INCORRETA:
a) A perda da função pública por ato de improbidade efetiva-se com o ajuizamento da ação de
improbidade administrativa.
b) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são
afetos.
c) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
d) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal
competente.
e) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
17ª Questão: A respeito do poder familiar, assinale a alternativa que corresponde a casos de sua extinção:
I. Pela morte dos pais ou do filho.
II. Pela condenação do pai ou da mãe por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda
dois anos de prisão.
III. Pela adoção.
IV. Por decisão judicial fulcrada em caso de pais que praticarem atos contrários à moral e aos bons
costumes.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I, II e a III estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.
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18ª Questão: Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que está correta:
I. O consentimento expresso dos pais do adotado é sempre necessário no processo de adoção.
II. Os divorciados e os judicialmente separados não poderão adotar conjuntamente.
III. Apenas os maiores de 18 (dezoito) anos poderão adotar, sendo necessário que o adotante seja 14 anos
mais velho que o adotado.
IV. Os efeitos da adoção começam a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto se o adotante vier a
falecer no curso do procedimento de adoção.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão incorretas.
Todas as proposições estão corretas.
Somente as proposições I, II, e IV estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Apenas a proposição IV está correta.

19ª Questão: Leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:
I. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo, prestar-lhe alimentos
e adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais.
II. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, mesmo se não houver no
lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-lo.
III. Os menores abandonados terão tutores nomeados pelo juiz ou serão recolhidos para estabelecimento
público.
IV. Os filhos maiores são postos em tutela se, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o
necessário discernimento para os atos da vida civil.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão incorretas.

20ª Questão: Assinale a alternativa correta no que respeita à seguinte afirmação: “São absolutamente
incapazes de exercer os atos da vida civil”:
I. Os menores de 16 (dezesseis) anos.
II. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
III. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos.
IV. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.
Todas as proposições estão incorretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
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21ª Questão: Sobre o instituto da guarda dos filhos, assinale a alternativa correta:
I. A guarda unilateral é atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Ela será concedida
àquele que revelar melhores condições para exercê-la.
II. A guarda unilateral desobriga o pai ou a mãe que não a detenha de supervisionar os interesses do (s)
filho (s).
III. A guarda compartilhada consiste na divisão de responsabilidades e deveres do pai e da mãe que não
convivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.
IV. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai sobre os termos da guarda do (s) filhos (s) será
destacada sempre a guarda compartilhada como mais adequada forma de solução do conflito.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente a proposição I está correta.
Nenhuma das proposições está correta.

22ª Questão: De acordo com o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar:
a) São auxiliares do juízo o oficial de justiça e o perito.
b) O escrivão e o intérprete são auxiliares do juízo.
c) Incumbe ao escrivão redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que
pertencem ao seu ofício.
d) O perito não é auxiliar do juízo.
e) Não pode ser intérprete quem não tiver a livre administração de seus bens.
23ª Questão: Ainda de acordo com o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar:
a) Ao juiz é vedado, em qualquer caso, indeferir a produção de prova pericial.
b) O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos.
c) A parte poderá nomear assistentes técnicos, de sua confiança, não sujeitos a impedimento ou
suspeição.
d) O perito poderá ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico.
e) A parte que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico requererá ao juiz que mande
intimá-lo a comparecer à audiência.
24ª Questão: A declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal feita pela própria
Administração Publica, ou pelo Poder Judiciário denomina-se:
a) Revogação.
b) Anulação.
c) Retratação.
d) Encampação.
e) Remoção.
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25ª Questão: Sobre o Controle da Administração Pública, é correto afirmar:
I. A prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público sobre
matéria sujeita a sua apreciação.
II. O direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em dois anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
III. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula
vinculante, será cientificada a autoridade prolatora e o órgão competente para o julgamento do
recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de
responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a proposição III está correta.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

26ª Questão: Sobre os servidores públicos, é INCORRETO afirmar:
a) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição.
b) A renúncia à aposentadoria por tempo de serviço é ato voluntário, facultado ao servidor e admitido
pelo regime jurídico.
c) A punição administrativa pode ser aplicada ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo fato,
porque o ilícito administrativo independe do ilícito penal.
d) O direito à aposentadoria, a aquisição e os benefícios previdenciários regem-se pela lei vigente ao
tempo em que preenchidos os requisitos necessários a sua concessão.
e) É facultado à autoridade administrativa motivar o ato que implicar em punição administrativa de
servidor público, em obediência ao princípio da prevalência do interesse público.
27ª Questão: Em sede dos crimes contra a Administração Pública, assinale a alternativa correta:
I. Apropriar-se de dinheiro no exercício do cargo e recebido por erro de outrem pode caracterizar uma
das formas do crime de peculato.
II. A conduta de extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo
público não está sujeita à sanção penal, independentemente de dolo ou culpa.
III. Não configura o crime de corrupção passiva o ato do funcionário público que pratica, deixa de
praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de
outrem.
IV. Considera-se uma forma de crime de violação de sigilo profissional quem permite ou facilita,
mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de
pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
Somente a proposição IV está correta.
Somente as proposições I e IV estão corretas.
Todas as proposições estão incorretas.
Todas as proposições estão corretas.
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28ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
II. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da
medida de segurança.
III. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno à convivência em sociedade.
IV. À mulher presa será assegurado acompanhamento médico, principalmente no pré-natal e no pósparto, extensivo ao recém-nascido.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão incorretas.
Somente a proposição II está incorreta.
Todas as proposições estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.

29ª Questão: Sobre a classificação dos condenados, assinale a alternativa correta:
I. Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a
individualização da execução penal.
II. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa
individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.
III. A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor
e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um)
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Nos demais casos a
Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço social.
IV. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a
exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com
vistas à individualização da execução.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
Todas as proposições estão incorretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.

30ª Questão: Na sede da Lei de Execuções Penais, assinale a alternativa correta:
I. A assistência social deve orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da
vítima.
II. Não incumbe ao serviço de assistência social relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os
problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido.
III. Não incumbe ao serviço de assistência social acompanhar o resultado das permissões de saídas,
inclusive as temporárias.
IV. Incumbe à assistência social providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência
Social e do seguro por acidente no trabalho.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão corretas.
Todas as proposições estão incorretas.
Somente as proposições I, II e III estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas
Somente as proposições I e IV estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TEORIA E PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL
31ª Questão: A Convenção Relativa à Proteção e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional –
Convenção de Haia, não tem competência para:
a) Determinar pessoas e autoridades que participarão do controle das adoções internacionais nos países
signatários.
b) Estabelecer um sistema de cooperação entre os países que utilizam a adoção internacional.
c) Buscar a uniformização dos procedimentos pelos Estados contratantes fixando condições básicas a
serem observadas quando da sua aplicação.
d) Assegurar o reconhecimento das adoções realizadas, segundo os termos da Convenção.
e) Definir requisitos ou estabelecer formas de controle nos atos de adoção internacional.
32ª Questão: O enunciado “todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições
publicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos,
devem considerar, primordialmente, o maior interesse da criança,” refere-se à :
a) Convenção de Haia.
b) Declaração Universal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
c) Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
e) Convenção sobre os Direitos da Criança.
33ª Questão: Os organismos internacionais de defesa dos direitos da criança e do adolescente tiveram
grande influência na política de atenção à criança no Brasil. A questão da inimputabilidade penal, que
envolve o adolescente autor de prática infracional, foi tratada segundo a consideração de que “nos
sistemas jurídicos, que reconheçam o conceito de responsabilidade penal para menores, seu começo não
deverá fixar-se numa idade demasiado precoce, levando em conta as circunstâncias que acompanham
a maturidade emocional, mental e intelectual”. O ordenamento jurídico acima foi definido:
a) Na Declaração Universal dos Direitos da Criança.
b) Na Convenção de Haia.
c) Nas Regras de Beijing.
d) No Estatuto da Criança e do Adolescente.
e) No Fórum Internacional Permanente de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
34ª Questão: A respeito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a
alternativa correta.
a) Tem como competência básica formular as diretrizes gerais da Política Estadual de Atendimento aos
Direitos da Criança e do Adolescente.
b) Foi criado em 12 de outubro de 1990, sendo considerado uma conquista importante pós aprovação do
ECA.
c) Sua composição é paritária, sendo integrado por 10 (dez) membros do Poder Executivo e, em igual
número, por representantes de entidades não governamentais de âmbito estadual de atendimento,
promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e dos adolescentes.
d) Funciona vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
e) Não exerce nenhuma ingerência sob o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente – FNCA.
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35ª Questão: Uma das diretrizes definidas no artigo 5º da Lei nº 8742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS, diz respeito a:
a) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindose equivalência às populações urbanas e rurais.
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas.
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade.
d) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
e) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera
do governo.
36ª Questão: A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, corresponde a
um dos objetivos:
a) Da Política Nacional de Assistência Social.
b) Da Lei de Orgânica da Assistência Social – LOAS.
c) Do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
d) Do novo Código Civil.
e) Do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
37ª Questão: O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, materializa o conteúdo da Lei de Orgânica
da Assistência Social, definindo os elementos essenciais à execução da política de assistência social. Os
serviços socioassistenciais no SUAS, são organizados segundo as referências:
a) Seguridade social, proteção social e igualdade de direitos do cidadão.
b) Garantia de que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família.
c) Promoção de serviços e incentivo a programas, projetos e benefícios de proteção social básica.
d) Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional.
e) Programas de atenção às famílias, seguridade social e vigilância social.
38ª Questão: As linhas de ação da política de atendimento, determinadas pelo Estatuto do Idoso,
correspondem a:
I. Políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8062, de 4 de janeiro de 1994.
II. Observância dos direitos e garantias dos idosos.
III. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos.
IV. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração,
abuso, crueldade e opressão.
V. Cumprimento às determinações sobre a prioridade no atendimento ao idoso.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente a proposição V está correta.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II, IV e V estão corretas.
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39ª Questão: Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao Estatuto do Idoso:
a) O direito à prestação de alimentos poderá ser cobrado judicialmente dos filhos e, extensivamente, a
todos os descendentes e ascendentes.
b) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se
ao Conselho Estadual do Idoso esse provimento.
c) Aos idosos, a partir de 70 (setenta anos) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
d) Compete ao Poder Judiciário, ou ao Ministério Público, determinar a inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao
próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação.
e) Nos programas habitacionais do Governo ou subsidiados com recursos públicos, o idoso
passa a
ter prioridade de compra, com reserva de 5% das unidades colocadas à venda .
40ª Questão: De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, são deveres do profissional nas
relações com a Justiça:
a) Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar
que está obrigado a guardar sigilo profissional.
b) Aceitar a nomeação como perito e/ou atuar em perícia, mesmo quando a situação não se caracterizar
como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, mas pelo dever de prestar serviço à
justiça.
c) Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar.
d) Denunciar ao Conselho Regional quando as condições de trabalho não se apresentarem dignas ou
possam prejudicar os usuários ou profissionais.
e) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.
41ª Questão: A elaboração de um relatório de pesquisa pressupõe um ordenamento metodológico na sua
formatação. Na obra de Aidil Barros e Neide Lehfeld, Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas,
2004, a estruturação do conteúdo de um relatório de pesquisa compreende as partes:
a) Definição do tema, justificativa, análise de dados e conclusão.
b) Formulação do problema, definição dos objetivos, hipótese e conclusão.
c) Proposta do estudo, formulação do problema, objetivos, hipótese.
d) Definição do problema, introdução, justificativa, interpretação dos dados e conclusão.
e) Introdução, desenvolvimento, análise e interpretação de dados, conclusão.
42ª Questão: Segundo Iamamoto, “Os assistentes sociais no Poder Judiciário trabalham com situaçõeslimite que condensam a radicalidade das expressões da questão social em sua vivência pelos sujeitos,
uma vez que a busca da proteção judicial tem lugar quando todos os demais recursos são exauridos.”
Assim, na concepção da autora o assistente social nessa área atua:
a) Na intermediação das demandas da população usuária e do acesso aos serviços sociais e jurídicos.
b) Na elaboração e implementação de políticas sociais com vistas à proteção judicial das famílias,
crianças e adolescentes.
c) Nos processos de família, infância e juventude.
d) Junto aos Conselhos Municipais de Direitos, definindo políticas públicas de atendimento à criança e
ao adolescente.
e) No encaminhamento de ações civis públicas ingressadas pelo Ministério Público.
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43ª Questão: Assinale a alternativa que corresponde a forma classificatória dos gêneros das pesquisas
científicas, definidas pelas autoras Barros e Lehfeld.
I. Na pesquisa experimental há a manipulação de uma ou mais variáveis independentes sob controle, a
fim de se observar e interpretar as reações e as modificações ocorridas no objeto-estudo.
II. Pesquisa metodológica tem o propósito de desvendar conceitos, discussões polêmicas e teóricas.
III. A ênfase metodológica da pesquisa de campo pode ser mais quantitativa do que qualitativa.
IV. A pesquisa teórica se realiza em três fases: identificação, localização e reunião sistemática dos
materiais ou fatos.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente a proposição I está correta.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

44ª Questão: Segundo Teresinha Fávero, o estudo social, a perícia social, o laudo social e o parecer
social são partes de uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social.
Na concepção da autora, o conceito de estudo social corresponde a:
a) Um instrumento utilizado para subsidiar uma decisão, via de regra, judicial.
b) Um processo metodológico especifico do Serviço Social que tem por finalidade conhecer com
profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação.
c) É um documento especifico elaborado por assistente social contendo apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação ou expressão da questão social.
d) É um elemento de prova, com finalidade de dar suporte a decisão judicial, a partir de uma
determinada área do conhecimento, no caso, o Serviço Social.
e) É uma exposição e manifestação detalhada, enfocando os detalhes de uma questão ou situação
analisada.
45ª Questão: Para Maria do Carmo Carvalho, 2003, a proteção da família ganha um papel de destaque na
definição de políticas sociais. Neste contexto, a pesquisadora identifica alguns fatores de fortalecimento
definidos nas políticas públicas voltados às famílias em situação de pobreza e exclusão.
I. Capacitação profissional, educação popular.
II. Apoio psicossocial e advocatício.
III. Cesta básica.
IV. Microempreendedorismo.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e II e IV estão corretas.
Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e III estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.
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46ª Questão: Silvia Helena Chuairi, ao tecer considerações acerca do serviço social no campo jurídico
enfoca que “O Serviço Social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área de trabalho
especializado, que atua com as manifestações da questão social, em sua interseção com o Direito e a
justiça na sociedade.” Para a autora, o assistente social ao tratar das manifestações e enfrentamento da
questão social tem como foco de seu trabalho:
a) A prestação de auxílio aos sujeitos, analisando e redimensionando suas situações de litígio.
b) A execução de programas destinados à prevenção e integração social de pessoas ou grupos
envolvidos em questões judiciais.
c) Os processos em que atuam uma vez que suas funções geralmente estão ligadas à assessoria aos
magistrados.
d) O serviço de assistência jurídica aos usuários.
e) A cidadania, a defesa, preservação e conquista de direitos, assim como sua efetivação e viabilização
social.
47ª Questão: Para Teresinha Fávero o estudo social “é um suporte fundamental para a aplicação de
medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação civil referente à
família.”
Na concepção da autora, a construção de um estudo social se dá por meio:
a) De visitas domiciliares e contatos com colaterais.
b) De observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas.
c) De uma perícia social, seguida de um parecer conclusivo sobre o caso.
d) De um levantamento quantitativo e qualitativo da situação a ser observada.
e) De uma avaliação, seguida de um parecer, o qual, muitas vezes aponta medidas sociais e legais que
poderão ser tomadas.
48ª Questão: A partir da década de 1960, surge uma nova forma de organização familiar reconhecida
como família monoparental. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito e organização deste tipo
de família.
a) É formada pela união de um homem e uma mulher, resultando em descendentes.
b) É formada por um homem e uma mulher quando divorciados ou viúvos de relacionamentos anteriores.
c) O poder parental é exercido tão somente pela mãe.
d) A monoparentalidade ocorre quando o casal que vive em união estável educa o filho conjuntamente.
e) É constituída por um homem ou uma mulher, sem cônjuge, com a presença de uma ou mais crianças.
49ª Questão: “A relação família e Estado é conflituosa desde o princípio, por estar menos relacionada
aos indivíduos e mais à disputa do controle sobre o comportamento dos indivíduos.” Saraceno, 1996.
A partir desse pressuposto, Mioto identifica fatores de interferência do Estado no contexto familiar, são
eles:
I. A Legislação, que define e regula as relações familiares.
II. A difusão de uma cultura de responsabilização da família no descumprimento das obrigações
impostas pelo Estado.
III. As políticas demográficas, incentivando e controlando a natalidade.
IV. A ideologia secular de que a família é uma sociedade natural e sujeito econômico de mercado.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições II, e IV estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.
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50ª Questão: A renovação crítica do Serviço Social se consolidou a partir da Constituição de 1988, “as
conquistas legais se refletiram no espaço ocupacional do assistente social, em especial na esfera pública,
permitindo inscrever o conteúdo e direcionamento do trabalho profissional na órbita dos direitos
sociais” (Iamamoto). As conquistas a que se refere a autora correspondem ao redimensionamento da
seguridade social, com especial destaque para:
a) Criação da Lei Orgânica da Assistência Social e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Criação da Lei Orgânica da Assistência Social e do Estatuto do Idoso.
c) Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Conselhos Estaduais e Tutelares.
d) Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Lei Orgânica da Assistência Social.
e) Criação do Sistema Único de Assistência Social e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
51ª Questão: Conforme Silvia Alapanian, ao historicizar o Serviço Social no Poder Judiciário, “os
assistentes sociais tornaram-se profissionais imprescindíveis na seleção dos problemas que poderiam ser
solucionados pelo Judiciário.” Para a autora, a conquista deste espaço se deve:
a) Porque atuavam juntamente com menores abandonados, delinqüentes e sob tutela da Vara de
Menores, prestando assistência judiciária a fim de reajustar indivíduos ou famílias cuja causa de
desadaptação social se prendia a uma questão de justiça social.
b) Porque definiam questões relacionadas às políticas públicas no âmbito dos municípios, criando
condições de encaminhamento efetivo aos casos.
c) Porque catalogavam todos os serviços públicos de apoio orientando o usuário e encaminhando os
casos com conseqüente diminuição da demanda do judiciário.
d) Porque estabeleceram uma modalidade de ação que ia desde o levantamento da situação e a
interpretação dos casos, até a intervenção na malha assistencial.
e) Porque passaram a se articular com os Conselhos Municipais levando-os a assumirem situações que
antes vinham sendo tratadas no âmbito do Judiciário.
52ª Questão: Nas últimas décadas, paralelamente ao processo de redemocratização no Brasil verifica-se a
ampliação da ação social no contexto das organizações sociais. Uma das formas dessas organizações
materializarem o desempenho do seu papel se dá através da elaboração de planos, programas e projetos.
(Armani, 2004)
Com base no enunciado acima, assinale com “V” as proposições verdadeiras e com “F” as proposições
falsas.
( ) Um projeto é uma ação social planejada, estruturada em objetivos, resultados e atividades baseados
em uma quantidade limitada de recursos e de tempo.
( ) A elaboração de programa é posterior a elaboração do projeto.
( ) Um projeto não deve estar vinculado a prazos de execução.
( ) Projeto é uma etapa que antecede a elaboração do planejamento
( ) Programa é um nível intermediário em que as políticas correspondem a linhas mestras de ações
temáticas ou setoriais.
a)
b)
c)
d)
e)

V,
V,
V,
F,
F,

F,
F,
F,
V,
F,

F,
V,
V,
V,
F,

F, V.
V, V.
F, V.
F, V.
F, V.
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53ª Questão: Assinale com “V” as proposições verdadeiras e com “F” as proposições falsas, que
correspondem aos princípios éticos do mediador familiar.
( ) Imparcialidade
( ) Imposição
( ) Persuasão
( ) Levar as pessoas a tomar decisões
( ) Sigilo nos assuntos tratados
a)
b)
c)
d)
e)

V,
V,
V,
F,
F,

V,
F,
F,
V,
F,

V, F, V.
V, F, V.
F, V, V.
V, F, F.
F, F, V.

54ª Questão: A mediação familiar é um processo de resolução de conflitos, que vem tomando espaço nos
tribunais brasileiros como forma de reduzir os litígios em ações de separação e divórcio. Segundo Maria
Serpa (1999) “a mediação no divórcio representa um campo à parte no estudo da mediação.” Quando a
mediação não resultar acordo poderão ser utilizados outros processos como , conciliação, reconciliação e
terapia ou aconselhamento.
Com relação a estes processos, assinale com “V” as proposições verdadeiras e com “F” as proposições
falsas.
( ) A mediação do divórcio reconhece que as emoções associadas ao divórcio são parte integral de um
processo de resolução de conflitos.
( ) Na conciliação o profissional adentra o mérito da questão trabalhando pelo convencimento da parte,
aceitando o que, segundo o seu julgamento, é legal direito.
( ) A reconciliação ajuda os participantes a reconciliar e ou resolver diferenças, que jamais estarão
sujeitas à procedimentos legais ou judiciais.
( ) A terapia ou aconselhamento trabalha pela conscientização das partes, com relação ao seu
comportamento e contribuição para a concretização da disputa.
a)
b)
c)
d)
e)

V,
V,
F,
V,
F,

V,
F,
V,
V,
F,

F,
V,
V,
V,
V,

V.
V.
F.
F.
V.

55ª Questão: Haim Grunspun, ao tratar sobre mediação, conceitua este processo de resolução de conflitos
e busca esclarecer o papel do profissional enquanto mediador. Assim, assinale a alternativa correta no
que diz respeito à mediação.
I. A mediação familiar tem por objetivo ajudar as partes em controvérsia ou disputa a alcançar a
aceitação mútua e concordância voluntária.
II. A mediação familiar é um processo preventivo que tenta evitar o divórcio, através da intervenção
firme do mediador que orienta as partes sobre as conseqüências jurídicas do divórcio.
III. O mediador é um profissional com formação especifica, que deve manter-se neutro em todo
processo.
IV. A mediação não é arbitramento, na medida em que não tem como encargo descobrir e prover
soluções para as partes.
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a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I, IV e II estão corretas.
Somente a proposição III está correta.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente a proposição I está correta.

56ª Questão: Das medidas sócio-educativas aplicáveis ao adolescente quando verificada a prática do ato
infracional, assinale a alternativa correta.
I. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
II. A obrigação de reparar o dano, consiste que em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar que o adolescente promova o ressarcimento do dano a
partir da prestação de serviços à vitima, por prazo de seis meses.
III. A prestação de serviços à comunidade poderá ser decretada por período que não exceda um ano.
IV. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o Conselho Tutelar.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a proposição I está correta.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

57ª Questão: O artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que 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. Em relação ao parágrafo 1º,
subseqüente a este artigo é correto afirmar:
a) Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o
adotando e o cônjuge ou concubino, desde que este tenha completado 18 anos.
b) Os vínculos de filiação serão mantidos entre o cônjuges ou concubinos que adotaram o filho do outro
porem o direito sucessório não é garantido.
c) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, o adotante e seus descendentes, não se estendendo
aos ascendentes e colaterais.
d) Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto que residam
sob o mesmo teto.
e) Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o
adotando e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.
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58ª Questão: Segundo o artigo 51 do ECA “cuidando-se de pedido de adoção formulado por
estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no artigo 31”. O § 1º do
artigo 51, reza que o candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade
competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as leis de seu país,
bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de
origem.
De acordo com a Convenção de Haia, assinale a alternativa que corresponde aos responsáveis pelo
credenciamento das agências especializadas e emissão do documento de habilitação aos estrangeiros, no
Brasil, respectivamente.
a) Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção – CEJA’s e Corregedores Gerais da Justiça.
b) Autoridade Central Administrativa Federal e Autoridades Centrais Estaduais.
c) Corregedorias Gerais da Justiça e Polícia Federal.
d) Autoridades Centrais Estaduais e Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção.
e) Corregedorias Gerais da Justiça e Tribunais de Justiça.
59ª Questão: O artigo 17 da Convenção de Haia estabelece requisitos para a concessão de adoções
internacionais que garantem sua legitimidade.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a estes requisitos.
a) Verificar, baseando-se especialmente nos relatórios relativos à criança e aos futuros pais adotivos, se
a colocação prevista atende ao interesse superior da criança.
b) A Autoridade Central do Estado de origem tiver-se assegurado de que os futuros pais adotivos
manifestaram sua concordância.
c) A Autoridade Central do Estado de acolhida tiver aprovado tal decisão, quando esta aprovação for
requerida pela lei acolhida ou pela Autoridade Central do Estado de acolhida ou pela Autoridade
Central do Estado de origem.
d) As Autoridades Centrais de ambos os Estados estiverem de acordo em que se prossiga com a adoção.
e) Tiver sido verificado, de conformidade com o artigo 5, que os futuros pais adotivos estão habilitados e
aptos a adotar e que a criança está ou será autorizada a entrar e residir permanentemente no Estado de
acolhida.
60ª Questão: Com base no artigo 50 do ECA, cujo texto trata da manutenção, em cada comarca ou foro
regional, de um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção, assinale a alternativa correta.
a) Foi criado o Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo (CUIDA), utilizado nos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
b) Foi implementado o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), desenvolvido e gerenciado pela
Autoridade Central Administrativa Federal – (ACAF).
c) Foi criado o CUIDA e o CNA, sendo ambos gerenciados pelas Corregedorias Gerais da Justiça do
Brasil e Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção do Brasil.
d) Foi criado, pelo Conselho Nacional da Justiça, o CNA, que tem como gestores estaduais os
Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
e) Foi criado CNA que está abrigado no Conselho Nacional da Justiça.
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61ª Questão: A respeito do artigo 80 do ECA, que proíbe a entrada e permanência de crianças e
adolescentes em estabelecimentos de jogos, a inobservância desta disposição sujeita o estabelecimento
infrator à pena do art. 258, do mesmo instituto, que corresponde a:
a) Multa de três a vinte salários de referencia podendo a autoridade judiciária determinar o fechamento
do estabelecimento por até quinze dias, em caso de reincidência.
b) Multa de cinco a dez salários mínimos de referencia, podendo a autoridade judiciária determinar o
fechamento do estabelecimento por até quinze dias, em caso de reincidência.
c) Multa de dois a dez salários de referencia podendo a autoridade judiciária determinar o fechamento do
estabelecimento por até trinta dias, em caso de reincidência.
d) Fechamento definitivo do estabelecimento sem possibilidade de recorrer ao pagamento de multa.
e) Pena de detenção de um a três meses, ou multa, para quem permitir a entrada de criança/adolescente
no estabelecimento.
62ª Questão: A criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente,
correspondem às diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente, previstas no ECA. A
respeito desses Conselhos é correto afirmar.
a) São órgãos vinculados ao Poder Público Municipal e administrados por servidores concursados.
b) São os responsáveis pela formulação da política municipal de atendimento à criança, ao adolescente e
ao idoso.
c) Os Conselhos tem poder para deliberar também sobre a matéria privativa de outros órgãos da
Administração Pública, sobretudo a saúde e assistência social.
d) São órgãos deliberativos e controladores das ações no âmbito municipal.
e) Municípios com mais de cem mil habitantes poderão constituir mais de um Conselho Municipal.
63ª Questão: Das normativas impostas aos Conselhos Tutelares, artigo 140 do ECA, são impedidos de
servir no mesmo Conselho.
a) Apenas o marido e mulher são proibidos de servir no mesmo Conselho.
b) Marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
c) Somente os ascendentes e descendentes são proibidos de servir no mesmo Conselho
d) Marido, mulher, filhos, ascendentes e descendentes são proibidos de servir no mesmo Conselho.
e) Ascendentes e descendentes, padrasto ou madrasta e enteado.
64ª Questão: Na conceituação do Conselho Tutelar, atribuída no artigo 131 do ECA, são indicadas três
características básicas do Conselho: permanente, autônomo e não jurisdicional.
Segundo comentário de Soares (ECA comentários jurídicos e sociais, 1992), o significado atribuído a
estas características é:
I. Não jurisdicional: as funções exercidas são de natureza executiva, com a atribuição de compor as
lides (conflitos de interesses).
II. Autônomo: tem liberdade e independência na sua atuação funcional e suas decisões somente poderão
ser revistas em ato impetrado pelo Ministério Público.
III. Não jurisdicional: não cabe ao Conselho Tutelar estabelecer qualquer sanção para forçar o
cumprimento de suas decisões
IV. Permanente: não é temporário ou eventual mas essencial e indispensável ao organismo social.
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a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições IV e I estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

65ª Questão: O novo modelo de responsabilização do adolescente em conflito com a Lei, atribuído pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê:
a) O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos
policiais, de proteção e judiciais, nem mesmo para efeito de confrontação, mesmo havendo dúvida
fundada.
b) O adolescente autor de ato infracional será privado de sua liberdade, mesmo sem o devido processo
legal, caso comprovada a gravidade do delito praticado.
c) O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos
policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.
d) A internação do adolescente, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de trinta
dias.
e) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados à
autoridade judiciária competente no prazo máximo de cinco dias.
66ª Questão: Segundo comentário de Edson Seda (ECA comentado) a respeito do artigo 89 do ECA, que
trata da função dos membros do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da
criança e do adolescente, a exigência de não remuneração destes membros se deve:
I. É uma função de relevante interesse público.
II. São representantes de entidades governamentais, portanto, com função remunerada pelo poder
público.
III. Exercem a participação da população, por meio de organizações representativas.
IV. Exercem a participação do poder publico por meio de indicação do órgão ao qual é vinculado.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições IV e I estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

67ª Questão: Dentre as competências atribuídas ao Ministério Público no artigo 201 do ECA, assinale a
alternativa correta.
I. Impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou
tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente.
II. Conceder a remissão como forma de exclusão do processo, colocando o adolescente em regime de
semiliberdade.
III. Representar ao juízo visando à aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de
proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do
infrator.
IV. Promover, por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a
prestação de conta dos adotantes responsáveis pela administração dos bens de crianças e
adolescentes.

21

a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente a proposição I e III estão corretas.
Somente as proposições III e IV estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

68ª Questão: A liberdade assistida, enquanto medida judicial de cumprimento obrigatório, prevista no
ECA, será fixada:
a) Pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada.
b) Pelo prazo mínimo de um ano, podendo a qualquer tempo ser prorrogada.
c) Pelo prazo de seis meses, sem possibilidade de ser prorrogada.
d) Por prazo indeterminado, até que a autoridade judiciária avalie a recuperação do adolescente.
e) Pelo prazo mínimo de três, podendo ser prorrogada.
69ª Questão: Tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta no
que diz respeito ao direito à proteção, à vida e à saúde da criança e do adolescente.
I. O Sistema Único de Saúde (SUS), promoverá campanhas de educação sanitária para pais, educadores
e alunos.
II. Em casos de suspeitas e confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicadas as autoridades policiais .
III. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência de
um dos pais nos casos de internação da criança ou adolescente, se comprovada a gravidade do caso.
IV. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré
natal.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições são corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I e IV estão corretas.

70ª Questão: Segundo o artigo 148 do ECA a Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e
ao adolescente.
II. Impetrar mandato de segurança, de injunção e hábeas corpus, em qualquer juízo, instância ou
tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente.
III. Conhecer de ações de alimentos.
IV. Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais.
V. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e
de assistência social, públicos ou privados.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições III e V estão corretas.
Somente as proposições I, II, III e V estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
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71ª Questão: A colocação em família substituta, enquanto medida de proteção prevista no ECA, é
concedida mediante guarda, tutela e adoção.
Assinale a alternativa que corresponde aos requisitos para a concessão de pedidos de colocação em
família substituta, relacionados no artigo 165 do ECA.
a) Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido, e a sua opinião
devidamente considerada.
b) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança e ao adolescente.
c) Nos casos de adoção, o adotante deve contar com, no máximo dezoito anos à data do pedido.
d) Inibição do Poder Familiar, quando os pais o perdem , ou dele são suspensos, ou, então, no caso de
falecimento dos mesmos ou julgados ausentes.
e) Todas as alternativas estão corretas.
72ª Questão: O § 5º, do artigo 47 do ECA dispõe “a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante
e, a pedido deste, poderá determinar modificação do prenome.”
Nos termos da legislação citada assinale a alternativa correta que corresponde a mudança do nome da
criança, nos casos de adoção.
a) A troca do prenome somente será permitida nos casos de crianças menores de três anos que não tem
ainda identidade definida.
b) Prevalece a Lei de Registros Públicos sendo imutável o prenome em qualquer situação, somente é
alterado o sobrenome da criança, como forma de preservar sua identidade.
c) Quando o adotando adquire o estado de filho legítimo do adotante, assume também os nomes
escolhidos pela família.
d) A troca do prenome da criança é facultada aos adotantes e a opinião da criança levada em
consideração, se em idade para tal.
e) O adotando, se em idade para manifestar-se, poderá optar em manter seu nome e sobrenome de
origem sem que seja necessário acrescentar o sobrenome dos adotantes.
73ª Questão: De acordo com o artigo 15 do Código de Ética do Assistente Social, constitui direito do
Assistente Social manter o sigilo profissional, já, nos termos do artigo 18 do mesmo Código, a quebra de
sigilo poderá ocorrer:
a) Quando a situação for de tal gravidade que possa trazer prejuízo à instituição.
b) Quando a situação for de tal gravidade que possa trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros
e da coletividade.
c) Quando a situação configurar fato criminoso que coloque em risco de vida o usuário.
d) Quando a situação configure mudanças expressivas na vida dos usuários.
e) Quando a situação expuser a vexame público o usuário.
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74ª Questão: Segundo o artigo 61 do ECA “ a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.”
Assinale a alternativa INCORRETA que corresponde aos artigos subsequentes a este.
a) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
b) É vedado o trabalho do adolescente em período noturno, realizado entre vinte e duas horas de um dia
e seis horas do dia seguinte.
c) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e
previdenciários.
d) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido
e) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica,
assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho perigoso, insalubre
ou penoso.
75ª Questão: A respeito da guarda, enquanto medida de proteção, disciplinada no artigo 33 do ECA, é
correto afirmar:
I. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de
direito, inclusive os sucessórios.
II. A guarda será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa até vinte e um anos incompletos.
III. Uma vez concedida a guarda, esta só poderá ser revogada mediante decisão fundamenta do juiz,
ouvido o conselho tutelar.
IV. A guarda pode existir sem o poder familiar, como, reciprocamente, este pode ser exercido sem a
guarda.
V. A guarda poderá ser concedida a estrangeiros, desde que devidamente habilitados na CEJA, e por um
período máximo de seis meses.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a proposição I está correta.
Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições I, III e V estão corretas.
Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições IV e V estão corretas.

76ª Questão: Assinale a alternativa correta que corresponde ao instituto da Remissão, nos termos do
artigo 128 do ECA.
a) Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o juiz poderá conceder a
remissão.
b) A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, mediante pedido expresso
do adolescente, do seu representante legal ou do Ministério Público.
c) A remissão implica, necessariamente, no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do
adolescente no ato praticado.
d) Instaurado o procedimento judicial, a remissão pode ser concedida como forma de suspensão ou de
extinção do processo e a competência para concede-la, nestas hipóteses, é do Ministério Público.
e) Quando a remissão constituir perdão, ou vier acompanhada de medida sócio educativa, ocorrerá a
extinção do processo, se concedida pelo juiz.
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77ª Questão: A guarda compartilhada é um novo dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro
definida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não
vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Assim, é correto afirmar
que:
I. A guarda compartilhada poderá ser determinada pelo juiz, visando as necessidades específicas dos
filhos, ou em razão da repartição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.
II. No caso de não haver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que
possível, a guarda compartilhada.
III. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda
compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, não poderá basear-se em
orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
IV. A guarda compartilhada poderá ser requerida somente por consenso pelo pai e pela mãe.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente a proposição I está correta.
Somente as proposições I, II, III estão corretas.
Somente a proposição IV está correta.
Somente as proposições I e II estão corretas.

78ª Questão: Segundo Bruno (2002), algumas contra-indicações sobre a guarda compartilhada são
ressaltadas na literatura. Dentre elas, destacam-se:
I. Nos casos de violência doméstica.
II. Em caso de conflito parental.
III. O efeito prejudicial do compartilhamento das decisões entre ambos os pais.
IV. Quando ela não acontece na forma de um arranjo espontâneo entre os separando.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente a proposição IV está correta.
Somente as proposições I, II, III estão corretas.
Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

79ª Questão: A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, CEJA/SC, foi criada com o objetivo de
prestar auxílio aos Juízos da Infância e da Juventude nos procedimentos relativos à adoção nacional e
internacional de crianças e adolescentes.
Assinale a alternativa correta que corresponde às competências e atribuições da CEJA, definidas pelo
regimento interno.
a) Realização de estudo e avaliação dos estrangeiros interessados em adotar no Estado, com base nos
subsídios coletados nos relatórios elaborados por profissionais do país de residência e de entrevistas
realizadas pela equipe da CEJA.
b) Manutenção do cadastro de entidades colaboradoras que atuam no Brasil, com o devido registro das
adoções realizadas nos demais Estados.
c) Divulgação de projetos de adoção.
d) Credenciamento das entidades internacionais colaboradoras que atuam na intermediação das adoções.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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80ª Questão: O ordenamento administrativo estabelecido pela Autoridade Central Estadual em Santa
Catarina, nas habilitações de estrangeiros, segue o rito de protocolo, análise, parecer, relatoria e
julgamento. Estes atos atribuem competências a profissionais do âmbito jurídico e representantes de
entidades de classe.
Assinale a alternativa correta que corresponde aos profissionais que atuam nestes atos e suas respectivas
competências.
a) A análise do conteúdo técnico dos pedidos de habilitação é realizada pela assistente social da CEJA e
pela psicóloga representante do Conselho Regional de Psicologia.
b) A relatoria é atribuição exclusiva do juiz membro da CEJA.
c) O julgamento é presidido pelo juiz da vara da infância e da juventude da Capital.
d) O advogado da vara da infância e da juventude da capital é designado pela OAB para proceder a
relatoria de todos os processos a serem julgados em sessão.
e) Parecer é competência específica do promotor da vara da infância e da juventude da Capital.
CONHECIMENTOS GERAIS
HISTÓRIA
81ª Questão: O pensador Raymond Aron definiu a Guerra Fria como um período em que a guerra era
improvável, e a paz, impossível. Um período em que a opinião pública mundial acompanhou o
conturbado relacionamento entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Sobra a guerra Fria, leia as proposições abaixo e, a seguir, assinale alternativa correta:
I. Em 1947, o presidente norte americano Harry Truman, num discurso no Congresso, afirmou que os
Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de
dominação. A meta de Truman era combater o comunismo e a influência soviética, oficializando a
Guerra Fria.
II. O Plano Marshall foi um programa de investimentos e de recuperação econômica para os países
europeus em crise após a 2ª Guerra Mundial.
III. Criado pela China Comunista, o COMECON foi o organismo encarregado de conseguir a união dos
principais partidos comunistas europeus, além de afastar da supremacia norte americana os países sob
sua influência, gerando o bloco da “cortina de ferro”.
IV. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada em abril de 1949, reunindo países
da Europa Ocidental e os Estados Unidos numa aliança militar. Seu principal objetivo era fazer frente
à União Soviética e a seus aliados da Europa Oriental.
V. A derrubada do Muro de Berlim, em 1989, pode ser considerada como um marco do final do período
da Guerra Fria.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as proposições II, IV e V estão corretas.
Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas.
Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as proposições I, II e V estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.
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82ª Questão: Sobre o Período Colonial Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
a) De 1500 a 1530 a economia brasileira gravitou em torno do pau-brasil. Após 1530, declinando o
comércio com as Índias, a coroa portuguesa decidiu-se pela colonização do Brasil.
b) A extração do pau-brasil foi declarada estanco, ou seja, passou a ser um monopólio real, cabendo ao
rei conceder a permissão a alguém para explorar comercialmente a madeira. O primeiro arrendatário a
ser beneficiado com o estanco foi Fernando de Noronha, em 1502.
c) A administração colonial foi efetuada inicialmente por meio do sistema de Capitanias Hereditárias.
Com seu fracasso foram instituídos os Governos Gerais, não para acabar com as capitanias, mas para
centralizar sua administração.
d) No sistema de Capitanias hereditárias a ocupação das terras era assegurada pela Carta de Doação e
pelo Foral. A carta de doação determinava os direitos e deveres dos donatários e o Foral cedia aos
donatários as terras, bem como o poder administrativo e jurídico das mesmas.
e) O primeiro núcleo de colonização do Brasil foi a Vila de São Vicente, fundada no litoral paulista em
1532.
83ª Questão: Sobre a Revolução Farroupilha, leia as proposições que seguem:
I. A Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, foi o mais longo movimento de
revolta civil brasileira. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou dez anos, de 1835 a 1845.
II. Foi um movimento de revolta promovida pelos estancieiros gaúchos, denominação dada aos
proprietários de grandes fazendas criadoras de gado na região.
III. Como causa econômica desta revolução, podemos citar o fato de que a província do Rio Grande do
Sul tinha uma economia baseada na pecuária, com a criação de gado e produção do charque. Os
estancieiros gaúchos, porém, reclamavam da concorrência que sofriam do charque platino e que
também era comercializado nas províncias brasileiras. Como os impostos de importação do charque
platino eram mais baixos, isto facilitava sua comercialização a um preço melhor que o charque
gaúcho.
IV. Em 1835, os rebeldes dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O
governo central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotá-los. A rebelião farroupilha
expandiu-se e, em 1836 foi proclamada a República de Piratini.
V. Giuseppe Garibaldi tornou-se o primeiro presidente da República de Piratini.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a proposições III está incorreta.
b) Apenas as proposições I, II, e IV estão corretas.
c) Apenas as proposições I e III estão corretas.
d) Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
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84ª Questão: Em relação ao Período Republicano do Brasil, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) A Proclamação da República foi um movimento eminentemente elitista que ocorreu sem luta e sem a
participação direta das camadas populares.
b) A fase em que os militares ocuparam a liderança política do país também ficou conhecida como a
República da Espada.
c) Entre as medidas tomadas pelo Governo Provisório, instalado logo após a Proclamação da República,
podemos citar a extinção da vitaliciedade do Senado e a decretação da expulsão da Família Real do
Brasil.
d) O coronelismo foi um dos mais característicos fenômenos sociais e políticos da República Velha.
e) A supremacia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro na política nacional ficou conhecida como política
do café com leite, uma referência aos principais produtos destes estados e à alternância dos seus
representantes no poder.
85ª Questão: Durante o período da Primeira República houve um conflito que alcançou enormes
proporções na história do Brasil e, particularmente, dos Estados do Paraná e de Santa Catarina.
Semelhante a outros graves momentos de crise, interesses político-econômicos e messianismo se
misturaram ao contexto explosivo. Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito envolveu, de um lado, a
população cabocla daqueles Estados, e, de outro, os dois governos estaduais, apoiados pelo presidente da
República, Hermes da Fonseca.
O texto acima se refere à:
a)
b)
c)
d)
e)

Revolução Farroupilha.
Revolta Juliana.
Guerra de Canudos.
Guerra do Contestado.
Revolução de 1930.

GEOGRAFIA
86ª Questão: Sobre o território brasileiro, sua localização geográfica e sua organização políticaterritorial, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) O Brasil é uma república federativa formada por 27 unidades sendo, 26 estados e um Distrito Federal.
b) A divisão política do território brasileiro tem mudado no decorrer do tempo, assim até a Constituição
de 1988 existia no Brasil a denominação de Território Federal.
c) Os Territórios Federais eram divisões internas do país administradas diretamente pelo governo
federal.
d) Na divisão política-administrativa do Brasil, em 1988 é extinto o Território Federal de Fernando de
Noronha, que passa a fazer parte do Estado de Pernambuco.
e) O Brasil ocupa a porção centro-ocidental da América do Sul, portanto, apresenta fronteiras com quase
todos os países sul-americanos exceto, o Chile e Equador.
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87ª Questão: Região em processo acelerado de ocupação nos últimos anos baseado na tríade madeira gado - soja.
Após 1970 a sua economia passou a desenvolver grandes projetos mineralógicos. Tudo isso tem
ocasionado uma série de problemas e consequências ambientais desastrosas.
O texto acima se refere à seguinte região geo-econômica do Brasil:
a) Centro-Sul
b) Nordeste
c) Amazônia
d) Vale do São Francisco
e) Sudeste.
88ª Questão: O modelo de desenvolvimento capitalista, no cenário mundial, tem ocasionado uma série de
impactos ambientais. Dentre eles está o aquecimento global, com a utilização de fontes de energia, como
o carvão e petróleo, principais emissores do dióxido de carbono (CO2) que acelera o efeito-estufa do
planeta.
Os países buscam fontes alternativas de energia de acordo com as suas características
geográficas como ocorre, por exemplo:
I. Na Dinamarca e Alemanha onde grande parte da energia é eólica, produzida pelos ventos.
II. Na Islândia com as usinas geotérmicas, onde as atividades vulcânicas são utilizadas como fonte de
calor.
III. No Japão, que é pobre em combustíveis fósseis por isso, utiliza fontes alternativas como as marés.
IV. Na França, onde os extensos rios são utilizados para a construção de hidrelétricas.
Estão corretas as alternativas:
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) Somente a alternativa II está correta.
d) I e IV.
e) Todas estão corretas.
89ª Questão: Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está mudando o
comportamento demográfico do Brasil.
Sobre os aspectos populacionais do Brasil e suas alterações podemos destacar, EXCETO:
a) Diminui a taxa de fecundidade da população brasileira. Isto está diretamente relacionado ao processo
de urbanização e à maior participação das mulheres no mercado de trabalho e como chefes de
família.
b) Aumento da expectativa de vida. Mais de 10% da população brasileira têm mais de 60 anos.
c) Diminui o número de jovens (com menos de 20 anos). Isto evidencia uma diminuição gradativa das
taxas de natalidade, fato que vem ocorrendo desde o final do século XX e início do século XXI.
d) A região Sudeste é a mais populosa do país e tem apresentado nos últimos anos um maior
crescimento populacional em relação às outras regiões brasileiras, por isso seus indicadores sociais
são os mais baixos do país.
e) Até 1950 mais da metade da população brasileira vivia nas áreas rurais, isto evidenciava um país
agrícola. Hoje mais de 80% da população brasileira é urbana em decorrência da modernização no
campo e do processo de industrialização.
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90ª Questão: Sobre o espaço econômico do Brasil todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Existe uma tendência atual de redistribuição da atividade industrial no Brasil. As novas empresas
tendem a se instalar fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo.
b) Nos últimos anos pode-se observar uma mudança no setor de carga no Brasil. O transporte ferroviário,
torna-se o principal responsável pela circulação de riquezas do país. Isto é decorrência principalmente,
do cultivo da soja.
c) Surgem pólos tecnológicos devido à presença e parcerias com universidades e centros de pesquisas
como em Campinas (SP), Campina Grande (PB) e Florianópolis (SC).
d) Ocorre um crescente processo de concentração financeira no setor industrial, com maior penetração
do capital externo resultante de fusões e incorporações de empresas.
e) O agro-negócios torna-se o motor da agricultura brasileira impulsionando a economia de regiões,
como o Centro- Oeste.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação de
pressionar o botão esquerdo do mouse;
2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão
em português do Brasil.
91ª Questão: Com relação ao uso da ferramenta de busca Google, acessada na internet através do
endereço “www.google.com.br” é INCORRETO afirmar que:
a) Clicar no botão “Estou com sorte” após digitar os termos de pesquisa fará com que seja aberto o site
mais relevante encontrado pelo Google relacionado à consulta efetuada.
b) Para obter resultados de uma frase exata, deve-se digitar a frase desejada entre aspas.
c) As pesquisas do Google diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Assim, por exemplo, a pesquisa
dos termos “TRIBUNAL DE JUSTIÇA” e “Tribunal de Justiça” retornará resultados diferentes.
d) Por padrão, o Google exibe apenas as páginas que incluem todos os termos de pesquisa digitados.
Dessa forma, não há necessidade de colocar a letra “e” entre os termos.
e) A partir da opção “Pesquisa avançada” é possível indicar ao Google que exiba no resultado apenas
páginas que estão escritas em um determinado idioma.
92ª Questão: Trata-se de um crime eletrônico muito comum atualmente. Em uma de suas modalidades, o
criminoso envia um e-mail se fazendo passar por uma empresa confiável e induz o destinatário a clicar
em links que, muitas vezes, instalam códigos maliciosos no computador da vítima. Estamos falando de:
a) Spam.
b) Cookies.
c) Phishing scan.
d) Backup.
e) Popup.
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A questão 93 refere-se à seguinte imagem do aplicativo Adobe Reader 9:

93ª Questão: Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:
faz com que seja enviado um e-mail para o endereço
O acionamento do botão
suporte@adobe.com.br, com o documento “edital.pdf” em anexo.
II. O documento “edital.pdf” possui 13 páginas.

I.

faz um ajuste na porcentagem de zoom, se necessário, de forma que seja
III. O acionamento do botão
possível visualizar uma página inteira do documento por vez.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

94ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO representa uma opção de formatação de parágrafo
disponível no Word:
a) Alinhamento.
b) Recuo.
c) Espaçamento.
d) Nível do tópico.
e) Comprimento.
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95ª Questão: O processador de textos Word oferece a opção de inserção de hiperlinks. Sobre esse
assunto, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É possível criar um hiperlink que, ao ser acionado, abra outro arquivo do próprio Word. Nesse caso, é
obrigatório que no momento de criação do hiperlink o arquivo de destino já tenha sido criado.
b) Por padrão, o Word cria automaticamente um hiperlink quando é digitado o endereço de uma página
Web existente, como www.tjsc.jus.br, desde que a formatação automática de hiperlinks não tenha sido
desativada.
c) Por padrão, o Word cria automaticamente um hiperlink quando é digitado um endereço de e-mail,
como pedro@tjsc.jus.br, desde que a formatação automática de hiperlinks não tenha sido desativada.
d) Ao criar um hiperlink, é possível definir uma “dica de tela”, isto é, um texto que é exibido quando o
ponteiro do mouse for posicionado sobre o hiperlink.
e) Para acessar o endereço referenciado pelo hiperlink, basta manter pressionada a tecla CTRL e clicar
sobre o hiperlink no documento.
96ª Questão: Com relação aos conceitos e funcionalidades da “área de impressão” do Excel, assinale a
alternativa correta:
a) Área de impressão é um conjunto de células definido automaticamente pelo Excel de acordo com as
configurações da impressora padrão.
b) A opção “Limpar área de impressão” exclui definitivamente da planilha as células da área de
impressão.
c) É possível adicionar células a uma área de impressão existente.
d) A área de impressão deve ter, no mínimo, duas células.
e) A área de impressão pode ter, no máximo, doze células.
A questão 97 refere-se à seguinte imagem do Excel:
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97ª Questão: O valor da coluna C1 foi obtido através da aplicação da fórmula =A1+B1. Considere que
um usuário exclui a coluna B (seleciona a coluna, em seguida clica com o botão direito do mouse e
escolhe a opção “Excluir”). Após essa operação, o valor da célula C1 passa a ser:
a) #REF
b) A
c) 1
d) 0
e) 5
98ª Questão: Sobre os recursos disponíveis no Windows XP, analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa CORRETA:
I. Dentre as contas de usuário do Windows XP em um mesmo computador, pelo menos uma delas deve
ser do tipo “administrador do computador”.
II. É obrigatório associar uma senha para cada conta de usuário.
III. O Windows XP diferencia letras maiúsculas de minúsculas na verificação de senhas. Assim, por
exemplo, “PASS01” e “pass01” são senhas diferentes.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

99ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à utilização do Windows XP e
seus acessórios:
a) Por padrão, ao salvar um arquivo criado no bloco de notas, o Windows sugere a extensão “.txt”.
b) Através do Windows Explorer, é possível renomear um arquivo, bem como alterar sua extensão.
c) Depois que um determinado programa (software) é instalado, sua desinstalação só é possível através
do procedimento de formatação do disco rígido, já que o Windows não oferece o recurso de
desinstalar programas.
d) No Windows Explorer, a ação de manter pressionada a tecla “Alt” e pressionar a tecla “A” faz com
que seja acionado o menu “Arquivo”.
e) No bloco de notas, é possível aplicar a formação “itálico” ao texto do documento.
100ª Questão: O firewall do Windows é uma ferramenta que ajuda a manter o computador mais seguro.
Assinale a alternativa que descreve uma das funções efetuadas por essa ferramenta:
a) Impede que o usuário abra e-mails com anexos perigosos.
b) Detecta e desativa vírus que já estavam no computador antes da ativação do firewall.
c) Bloqueia spam ou e-mail não solicitado da caixa de entrada do usuário.
d) Envia automaticamente mensagens de e-mail para o fabricante do antivírus instalado na máquina,
contendo informações sobre possíveis ameaças encontradas.
e) Pede a permissão do usuário para bloquear ou desbloquear determinadas solicitações de conexão.
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-------------------------- GABARITO - RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO ----------------------1. A

2. C

3. C

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. C

10. B

11. B

12. D

13. D

14. E

15. E

16. A

17. D

18. E

19. C

20. E

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. E

27. C

28. C

29. A

30. E

31. A

32. E

33. C

34. D

35. E

36. B

37. D

38. A

39. D

40. A

41. E

42. A

43. C

44. B

45. A

46. E

47. B

48. E

49. D

50. A

51. D

52. A

53. C

54. A

55. D

56. A

57. E

58. B

59. A

60. E

61. A

62. D

63. B

64. C

65. C

66. C

67. B

68. A

69. E

70. E

71. B

72. D

73. B

74. B

75. B

76. B

77. E

78. D

79. C

80. E

81. B

82. D

83. D

84. E

85. D

86. E

87. C

88. A

89. D

90. B

91. C

92. C

93. A

94. E

95. A

96. C

97. B

98. B

99. C

100.

E

Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 6 de novembro, após as 16 (dezesseis)
horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br (1. Lado direito superior da página - clicar em
concurso; 2. Após - clicar em servidores) e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO será
fornecido por telefone.

