
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 90 (noventa) questões, todas com 4 (quatro)
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. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de
n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. A rasura implicará a anulação da resposta. 

7. Na página de número 27, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 

8. 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. 

9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 1º de abril, após as 16 (dezesseis) horas,
no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O
resultado não será fornecido por telefone. 

FLORIANÓPOLIS, 30 de Março de 2008. 

A COMISSÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

“Quem sou eu?”

Preciso descobrir, a esta altura da vida, quem sou eu.
Na ficha do banco, apareço como cliente.
No restaurante, sou freguês.
Quando alugo uma casa, sou inquilino.
Na condução, sou passageiro.
Nos Correios, sou remetente.
No supermercado, sou consumidor.
Para a Receita Federal, sou contribuinte.
Com prazo vencido, sou inadimplente; se não pago, sou sonegador.
Para votar, sou eleitor; mas no comício sou massa.
Nas viagens, sou turista.
Na rua, caminhando, sou pedestre; se me atropelam, viro acidentado.
No hospital, transformo-me em doente.
Para os jornais, sou vítima.
Se compro um livro, eu me torno leitor.
Se ligo o rádio, sou ouvinte.
Para o Ibope, sou espectador.
No futebol, eu, que já fui torcedor, virei galera.
Quando eu morrer,
Ninguém vai se lembrar de meu nome:
vão me chamar de defunto! (...)

Mensageiro de Santo Antônio. Ano LI, n.º 2, março de 2008, p. 13

1ª Questão: Após analisar o pensamento expresso no texto, assinale a alternativa correta:
a) Essas qualificações, mesmo que tenham caráter massificante, buscam valorizar a pessoa

humana.
b) As qualificações como “cliente”, “freguês”, “consumidor” reduzem a pessoa humana a um ser

anônimo.
c) A observação “a esta altura da vida” limita a aplicação da pergunta do título a pessoas de idade

mais avançada.
d) O texto quer dizer-nos que ter um nome individualizador não tem importância.

2ª Questão: Ainda com base no texto acima, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao
pensamento nele expresso:
a) As qualificações atribuídas, no texto, ao ser humano conferem prioridade à “função” em

detrimento do “indivíduo”.
b) À sociedade só interessa a face pragmática do ser humano.
c) Se eu conseguir enquadrar-me perfeitamente nessas qualificações, terei descoberto “quem eu

sou”.
d) O texto emprega o termo “torcedor” em sentido mais positivo e individualizador, ao passo que

“galera” faz o indivíduo desaparecer na massa. 
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3ª Questão: A partir do texto “Quem sou eu?”, analise as proposições que seguem e assinale a
alternativa que corresponde somente a afirmativas corretas:
I - Preciso descobrir, a esta altura da vida, quem sou eu.

A expressão sublinhada indica tempo presente em relação ao locutor.
II - No supermercado, sou consumidor.

A expressão sublinhada indica localização temporal.
III - Na condução, sou passageiro.

A expressão sublinhada indica localização espacial.
IV - Quando eu morrer, ninguém vai se lembrar do meu nome (...)

A expressão sublinhada indica um acontecimento futuro.
V - Se comprar um livro, eu me torno leitor.

A expressão sublinhada é uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
a) I, III e IV
b) II, III e V
c) II e IV
d) I, II e V

4ª Questão: Nas orações: Na rua, caminhando, sou pedestre; se me atropelam, viro acidentado, as
palavras sublinhadas apresentam, respectivamente:
a) dígrafo, dígrafo, encontro consonantal, ditongo nasal crescente.
b) hiato, tritongo, encontro vocálico, ditongo oral crescente.
c) hiato, dígrafo, encontro consonantal, ditongo nasal decrescente.
d) ditongo oral decrescente, dígrafo, encontro consonantal, tritongo.

5ª Questão: Assinale a alternativa que contém os vocábulos que obedecem à mesma regra de
acentuação gráfica da palavra comício:
a) rádio, freguês, júri, órfãs.
b) trégua, hífen, ninguém, vítima.
c) infância, mágoas, imundície, cáries.
d) número, pé, táxi, médico.

6ª Questão: Assinale a alternativa em que a regência das duas proposições está correta:
a) Os candidatos chegaram cedo ao local da prova.

Custei para resolver esta questão.
b) O livro pertence à biblioteca do colégio.

Assisti ao filme O caçador de pipas.
c) O programa “Bolsa Família” favorece à população de baixa renda.

Li e gostei do livro Castelo de vidro.   
d) Motoristas desobedecem com freqüência as leis do trânsito.

Turistas chegavam diretamente à Florianópolis durante o verão.



4

7ª Questão: Observe a expressão destacada em cada uma das frases abaixo e verifique se o
pronome oblíquo a substitui corretamente. A seguir, assinale a alternativa correta:
I - Crianças pedem esmola aos adultos. / Crianças pedem-lhes esmola.
II - O guia mostrou a cidade aos turistas. / O guia mostrou-lhe aos turistas.
III - Encontrei meu amigo no calçadão. / Encontrei-lo no calçadão.
IV - Após as fortes chuvas, o governo assiste os flagelados. / Após as fortes chuvas, o governo os

assiste.     
V - Maria, se você precisar de ajuda... / vou ajudá-la. 
a) I, IV e V
b) I, II e IV
c) II, III e V
d) III, IV e V 

8ª Questão: Analise as frases seguintes em relação aos sinais de pontuação e assinale a alternativa
correta:
I - Tina conta histórias às crianças. (Tina é sujeito da oração; faz-se uma afirmação).

Tina, conta histórias às crianças. (Tina passa a vocativo; nomeia o interlocutor).
II - Só, o Assistente Social atende à vítima.

Só o Assistente Social atende à vítima. (A vírgula não interfere no sentido da frase).
III - Pedro, nosso motorista, comprou seu próprio carro.

Pedro, nosso motorista comprou seu próprio carro. (A vírgula tem função semântica, isto é,
modifica o sentido do texto).

IV - Se uma pessoa, passar a vida toda evitando sofrimento, também, acabará evitando o prazer
que a vida apresenta. (A pontuação empregada dá clareza ao texto).

V - Muitas são as causas que vêm afetando a consciência familiar; entre elas, destaca-se a
influência dos meios de comunicação. (A pontuação está correta).

a) II, III e IV
b) I e II
c) I, III e V
d) I, IV e V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa
INCORRETA:
I - És tu que recebe os pais aflitos.
II - Sobram médicos nos centros urbanos, falta no interior.
III - Alugam-se cadeiras e guarda-sóis.
IV - Aluga-se cadeira e guarda-sol.
V - Faz três anos que ocupo este posto.
a) II, IV e V
b) I e III
c) II, III e IV      
d) I, II e IV 
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10ª Questão: Analise as proposições seguintes e assinale a alternativa correta:
I - Lamentamos o mandato do político não ter sido cassado.
II - Se você não interferir, ele fazia a lição sozinho.
III - Foi com a ajuda da interseção do profissional que renovei gratuitamente a matrícula.
IV - Assistimos diretamente a violentas colisões de veículos nas estradas brasileiras.
V - Traficantes são presos em flagrante. É preciso infligir penas mais duras.
a) II, III e IV
b) I, IV e V
c) II e IV
d) I, III e V

CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA
11º Questão: “A dissolução da União Soviética em 1991 provocou profundas mudanças em todo o
mundo. A ordem bipolar que opunha os países capitalistas às nações comunistas deixou de existir.”
(Azevedo, Gislane Campos – História – Vol. Único – Ed. Ática – 2007)
Segundo o texto acima e seus conhecimentos, podemos concluir:
a) Demonstraram o declínio do capitalismo monopolista, com a perda de poder das grandes

corporações, e a sua substituição por um sistema de livre concorrência.
b) Com a queda da URSS a multipolaridade surgiu como nova ordem mundial, com predomínio do

sistema capitalista.
c) Nesse período o estágio da economia mundial requeria a reformulação das concepções liberais,

especialmente no que toca à atuação do Estado.
d) Marcou a evolução histórica do capitalismo, permitindo a superação da fase clássica e o

estabelecimento do estágio oligopolista.

12º Questão: Em 2008, completaremos 200 anos da Vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil. O
principal significado político e econômico dessa transferência foi:
a) A consolidação da independência em relação à Inglaterra, estabelecidos laços comerciais com

outras nações.
b) A permissão de instalação de manufaturas no Brasil, o estabelecimento da Intendência Geral de

Polícia e a construção da primeira estrada de ferro do Brasil.
c) O fim do pacto colonial, representado pela abertura dos portos às nações amigas.
d) Criou vínculos estreitos entre os grupos dominantes da América Espanhola e da América

Portuguesa, unidos contra as agressões e usurpações patrocinadas por Napoleão Bonaparte.
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13º Questão: Dentre os vários fatores para a eclosão da Revolução Farroupilha (1835-1845),
destacamos como principal motivador do movimento:
a) Os altos impostos sobre o charque gaúcho, maiores inclusive que os cobrados sobre o Uruguai e

Argentina.
b) As pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro no Rio Grande do Sul.
c) A situação de crise da economia Européia que suspendeu a compra de couro e carne do Rio

Grande .
d) A aliança com países platinos que pretendiam dominar territórios brasileiros.

14º Questão: Em 1912, José Maria, beato e curandeiro de ervas, liderou um movimento de
sertanejos no interior de Santa Catarina, o Contestado, que persistiu até ser esmagado violentamente
em 1916 por tropas governamentais. Sobre o Contestado, é correto afirmar:
a) Os posseiros das terras contestadas combatiam as práticas religiosas tradicionais como o

casamento e as procissões.
b) Como na revolta de Canudos, os sertanejos do Contestado desejavam a intervenção do Estado

Republicano na saúde e na educação comunitária.
c) O movimento inspirou-se nas revoltas dos camponeses durante a Revolução Francesa e atacou

os símbolos da ação governamental, como os cartórios e as câmaras municipais. 
d) Os sertanejos consideravam a República usurpadora e adotavam o ideal comunitário de vida,

defendendo um mundo fraterno e a distribuição das terras que o Governo havia concedido a uma
companhia ferroviária estrangeira.

15ª Questão: “Brasil ame-o ou deixe-o”, “Ninguém segura mais esse país”, “Brasil, ontem, hoje e
sempre”, são frases de um período republicano brasileiro conhecido por:
a) República do Café-com-leite.
b) Ditadura Militar.
c) República Populista.
d) Era Vargas.

GEOGRAFIA
16ª Questão: Sobre a posição geográfica do Brasil e suas principais características, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil pela sua posição geográfica se caracteriza pelo predomínio de paisagens tropicais pois,

93% do seu território fica localizado entre os trópicos.
b) O Brasil apresenta grande distância latitudinal por isto, dentro do território brasileiro temos 4

fusos horários diferentes, todos adiantados em relação ao meridiano de Greenwich (0°).
c) O Brasil é uma república federativa composta por 27 unidades sendo, 25 Estados, um Território

Federal e um Distrito Federal.
d) O ponto extremo ocidental do Brasil corresponde à nascente do rio Moa, na Serra da Conta-

mana, fronteira com a Venezuela. 
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17ª Questão: As paisagens naturais do Brasil apresentam sérios problemas de degradação
ambiental decorrentes da ação antrópica. Assinale a única alternativa em que a correspondência
entre a paisagem e seus problemas ambientais está INCORRETA:
a) Cerrados  O avanço das fronteiras agrícolas com o cultivo da soja e algodão levando à

extinção das espécies da região e contaminação dos solos e rios pelo uso intensivo de adubos e
fertilizantes.

b) Pradarias  Campanha Gaúcha - a desertificação ou a formação de grandes areais pois, o solo
fica exposto à ação da erosão pluvial e aos ventos fortes que sopram na região .

c) Amazônia  Contaminação do solo e da água pela atividade de garimpo e mineração.
Exploração indiscriminada da madeira e atuação intensa da “grilagem” de terras.

d) Caatinga  Compactação do solo e destruição da diversidade biológica em decorrência da
pratica intensiva da agricultura mecanizada.

18ª Questão: Sobre as características e a dinâmica da população e das cidades brasileiras podemos
afirmar que, EXCETO:
a) A urbanização nos países subdesenvolvidos como no Brasil é um processo recente e acelerado

pois, no inicio do século XXI as maiores aglomerações urbanas estão nos países do Terceiro
Mundo.

b) O contínuo aumento das taxas de crescimento vegetativo da população verificado em nosso país
é um fenômeno comprovado pelos últimos censos demográficos.

c) Os movimentos migratórios podem contribuir e influenciar na ocupação, povoamento e
desenvolvimento de regiões ou países, como o que ocorreu no sul do Brasil.

d) A região mais intensamente urbanizada do país é a região Sudeste pois, o processo de
urbanização da população brasileira está diretamente relacionada com a industrialização e o
desenvolvimento econômico.

19ª Questão: Sobre o espaço econômico brasileiro é correto afirmar que:
a) O crescimento e desenvolvimento da economia do agronegócio do Brasil teve como conse-

qüência direta uma maior organização da rede de transportes do país dinamizando ainda mais as
exportações do setor.

b) A industrialização brasileira teve como marco inicial a década de 1930, no governo Getúlio
Vargas, com um processo de implantação de setores de base e forte dependência do capital
estatal.

c) O Brasil se destaca no cenário mundial na produção agrária onde o papel do agronegócio na
economia e nas exportações brasileiras é inquestionável.

d) Nas duas últimas décadas tem se verificado uma tendência de desconcentração espacial das
indústrias no Brasil em torno do eixo São Paulo. As indústrias que se instalaram nos últimos
anos no país estão indo para as cidades de porte médio.
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20ª Questão: Sobre as características geo-políticas mundiais e de acordo com o mapa abaixo,
assinale as proposições corretas: 

I - O continente assinalado com o n.º 1 é a Europa, onde a integração regional entre os países é a
mais completa, iniciando o processo de formação grandes blocos regionais com o Mercado
Comum Europeu que evoluiu para União Européia (UE), na década de 1990, com a assinatura
do Tratado de Maastricht. 

II - O n.º 4, assinala o continente americano , onde na década de 1990 é formado o NAFTA
(North American Free Trade Agrement) que reúne somente os dois países desenvolvidos da
América e é um exemplo de integração não só de mercadorias, como também de mão-de-
obra. 

III - No continente americano, os países integrantes da América Latina caracterizam-se pela
homogeneidade social e econômica, situação responsável por sua classificação como
integrantes de países subdesenvolvidos, periféricos ou do Terceiro Mundo.

IV - O n.º 3, a África, continente na periferia no espaço mundial contemporâneo. Sua situação
sócio-econômica e política é resultante de anos de ocupação e influência das mais diversas
culturas que o jogaram em muitas guerras étnicas – tribais. 

Estão corretas as proposições:
a) I e IV
b) II e IV
c) I, II e III
d) I e III
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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.

21ª Questão: Com relação ao uso e configuração do Windows XP e seus acessórios, assinale a
alternativa correta: 
a) Não é possível remover itens do menu “Iniciar”.
b) Para abrir o bloco de notas, é necessário antes encerrar todos os aplicativos que estão sendo

executados.
c) A partir do Painel de Controle, é possível inverter os botões do mouse.
d) Através da opção “Linux Emulator” é possível simular a execução do sistema operacional Linux

dentro do Windows XP.

22ª Questão: Analise as afirmativas a seguir, relacionadas com a utilização do Windows Explorer,
assinalando a alternativa correta:
I - Um arquivo com o nome “relatório.doc” pode ser renomeado para “relatório.txt”.
II - Na pasta “Meus documentos” só podem ser gravados arquivos com a extensão “.doc”.
III - Ao selecionar um arquivo e clicar com o botão direito do mouse sobre ele, é possível ter

acesso à opção “Enviar para agência dos correios”.
IV - É possível criar uma pasta com o nome “Meus documentos” dentro da pasta “Meus

documentos” existente.
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

23ª Questão: Com relação aos recursos de verificação ortográfica e correção automática do editor
de textos Word, do pacote de aplicativos Office XP, configurado para utilização no idioma
Português (Brasil), assinale a alternativa correta: 
a) O acionamento do botão  executa a verificação ortográfica do documento.
b) Por se tratar de um dos recursos básicos do Word, a opção de corrigir texto automaticamente ao

digitar não pode ser desativada.

c) O acionamento do botão  desativa a verificação ortográfica automática.
d) Por padrão, o Word verifica ortografia ao digitar, usando sublinhado ondulado vermelho para

indicar possíveis problemas ortográficos.

24ª Questão: Na planilha eletrônica Excel, a aplicação da fórmula =MÉDIA(10;20) produz como
resultado:
a) 15
b) 2
c) 0,5
d) #REF
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25ª Questão: Com relação aos recursos de manipulação de documentos no Word, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) É possível visualizar a quantidade de palavras de um documento a partir da opção

“Propriedades” do menu “Arquivo”.
b) É possível enviar para a impressora de uma única vez todos os documentos abertos, mantendo

pressionada a tecla “SHIFT” e clicando na opção “Imprimir tudo” do menu “Arquivo”.
c) É possível visualizar a quantidade de palavras de um documento a partir da opção “Contar

palavras” do menu “Ferramentas”.
d) É possível salvar de uma única vez todos os documentos abertos, mantendo pressionada a tecla

“SHIFT” e clicando na opção “Salvar tudo” do menu “Arquivo”.

26ª Questão: Sobre os recursos de formatação de documentos oferecidos pelo editor de textos
Writer, do pacote de aplicativos BR Office 2.0, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Uma das opções para formatação de fonte é a aplicação do efeito “rabiscado”.
b) Ao definir o alinhamento de um parágrafo como “justificado”, é possível indicar que a última

linha desse parágrafo será centralizada.
c) Uma das opções para formatação de fonte é a aplicação do efeito “alto relevo”.
d) Na formatação de parágrafos, é possível aplicar uma borda com sombra para o parágrafo

selecionado.

27ª Questão: Considere a imagem a seguir, de uma planilha do Excel:
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O conteúdo da célula A3 foi obtido através da aplicação da fórmula =SOMA(A1:A2). Um usuário
seleciona e copia a célula A3 e depois seleciona a célula B5 e executa a operação de “colar”. Após
essa seqüência de operações, a célula B5 passa a exibir o valor:

a) #REF
b) 4
c) 1
d) 7

28ª Questão: No que diz respeito às opções de configuração do navegador Internet Explorer 7.0 é
correto afirmar que:
a) A opção “Código Fonte” do menu “Exibir” permite alterar o idioma de exibição da página.
b) Uma das opções de tamanho de fonte para exibição de uma página é “Muito Grande”.
c) A navegação com guias não pode ser desabilitada.
d) O nível de zoom pode ser ajustado para 1%.
29ª Questão: Com relação à utilização de correio eletrônico (e-mail), assinale a alternativa correta:
a) Ao enviar uma mensagem que contém um arquivo anexo, esse arquivo é definitivamente

excluído do computador do remetente.
b) É possível enviar mais de um arquivo como anexo de uma mensagem.
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c) Para enviar mais de um arquivo como anexo de uma mensagem, é obrigatório que todos os
arquivos anexados possuam a mesma extensão.

d) Ao enviar uma mensagem que contém um arquivo anexo, esse arquivo fica bloqueado no
computador do remetente até que a mensagem seja lida pelo destinatário.

30ª Questão: Phishing é “uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles
revelem informações pessoais ou financeiras através de uma mensagem de e-mail ou site.”
(Microsoft, 2007). Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às práticas indicadas
para evitar esse tipo de fraude:
a) Não fornecer informações pessoais por e-mail.
b) Manter o Windows e o browser sempre atualizados.
c) Não clicar em links de e-mail ou mensagens instantâneas de pessoas estranhas, ou em qualquer

link que pareça suspeito.
d) Clicar em todos os links contidos em mensagens de e-mail, mesmo que não se tenha certeza da

identidade do remetente.
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO

31ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um dos aspectos compreendidos no direito à
liberdade conferido à criança e ao adolescente:
a) Opinião.
b) Opção sexual.
c) Participação na vida comunitária.
d) Crença religiosa.

32ª Questão: Assinale a alternativa correta segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) É lícita a adoção por procuração.
b) Uma vez deferida a guarda de uma criança, torna-se a mesma irrevogável.
c) Em igualdade de condições, é preferível a colocação da criança em família substituta estran-

geira.
d) A carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a suspensão do pátrio

poder.

33ª Questão: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa
INCORRETA quanto ao direito de reconhecimento do estado de filiação:
a) Pode ser exercido somente contra os pais do interessado.
b) Constitui direito indisponível.
c) Pode ser exercitado também contra os herdeiros dos pais do interessado, sem qualquer restrição.
d) Constitui direito imprescritível.

34ª Questão: No que tange à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
previsto no respectivo Estatuto, é correto afirmar:
a) A federalização dos serviços constitui uma das diretrizes do atendimento.
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b) A mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos
segmentos sociais constitui-se numa das linhas de ação da política de atendimento.

c) Os serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de maus
tratos constituem-se linhas de ação da política de atendimento.

d) A política de atendimento dá-se exclusivamente por iniciativa e ação governamental.

35ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) Ao adolescente empregado maior de 14 (quatorze) anos são assegurados apenas os direitos

trabalhistas.
b) À criança é permitido trabalhar, desde que na condição de aprendiz e esteja matriculada

regularmente em escola de ensino fundamental.
c) O adolescente pode hospedar-se em hotel independentemente de autorização ou acompanha-

mento dos pais ou responsáveis.
d) A criança pode viajar ao exterior acompanhada por apenas um dos pais, desde que haja autori-

zação expressa do outro através de documento com firma reconhecida.

36ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) Considera-se adolescente a pessoa entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.
b) Considera-se criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade completos.
c) Considera-se adolescente a pessoa entre 14 (quatorze) e 21 (vinte e um) anos de idade

completos.
d) Considera-se criança a pessoa até 14 (quatorze) anos de idade incompletos.

37ª Questão: De acordo com o Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil:
a) Os menores de 18 (dezoito) anos.
b) Os maiores de 18 (dezoito) e menores de 21 (vinte e um) anos.
c) Os menores de 16 (dezesseis) anos.
d) Os menores de 21 (vinte e um) anos.

38ª Questão: A personalidade civil da pessoa começa:
a) Da concepção.
b) Da nidação.
c) Aos 18 (dezoito ) anos de idade completos.
d) Do nascimento com vida.

39ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao poder familiar:
a) O poder familiar somente é exercido em relação aos filhos oriundos do casamento.
b) O poder familiar cabe ao marido com a colaboração da mulher.
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c) Com o divórcio, cessa o poder familiar conjunto, que passa a ser exercido exclusivamente pelo
cônjuge que ficar com a guarda dos filhos.

d) Os filhos ficam sujeitos ao poder familiar enquanto menores.

40ª Questão: De acordo com o Código Civil, os excepcionais sem completo desenvolvimento
mental ficam sujeitos à:
a) Curatela.
b) Assistência.
c) Tutela.
d) Comoriência.

41ª Questão: Segundo o previsto no Código Civil, no que tange às relações de parentesco é correto
afirmar:
a) Na linha reta, o parentesco por afinidade se extingue com a dissolução do casamento.
b) O filho havido fora do casamento somente pode ser reconhecido por ambos os pais conjun-

tamente.
c) O reconhecimento de filho havido fora do casamento é irrevogável e pode ser feito no registro

do nascimento.
d) O cônjuge torna-se aliado aos parentes do outro pelo vinculo da consangüinidade.

42ª Questão: Conforme prevê a Lei de Execuções Penais - LEP, a cadeia pública destina-se ao
recolhimento de presos:
a) Em liberdade condicional.
b) Provisórios.
c) Condenados à pena de reclusão em regime fechado.
d) Agraciados com indulto.

43ª Questão: A quem compete emitir parecer sobre o indulto e a comutação da pena:
a) Ao Conselho da Comunidade.
b) Ao Departamento Penitenciário Local – DPL.
c) Ao Patronato.
d) Ao Conselho Penitenciário.

44ª Questão: Das alternativas abaixo, assinale a que contém ato de improbidade praticado por
agente público que causa prejuízo ao erário, segundo dispõe a Lei de Improbidade Administrativa:
a) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
b) Dispensar indevidamente processo licitatório.
c) Receber dinheiro para omitir ato de ofício a que esteja obrigado.
d) Revelar fato de que tem ciência em razão das suas atribuições e deva permanecer em segredo.
45ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil:
a) A defesa da paz.
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b) A cidadania.
c) O pluralismo político.
d) A dignidade da pessoa humana.

46ª Questão: No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição
Federal, é correto afirmar:
a) A lei nova pode afetar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, devendo todavia respeitar a

coisa julgada.
b) Entre as penas previstas em nosso ordenamento, inclui-se a de cassação de direitos.
c) A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu.
d) Os tribunais de exceção possuem competência específica para processar e julgar os crimes

decorrentes de prática terrorista.

47ª Questão: Assinale a alternativa correta no que tange à Administração e aos Servidores Públi-
cos, conforme preconiza a Constituição Federal:
a) Ao servidor público civil é vedada a associação sindical.
b) Extinto o cargo, o servidor público estável fica em disponibilidade com remuneração propor-

cional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
c) Os cargos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei.
d) Entre os efeitos dos atos de improbidade administrativa, incluem-se a perda da função pública, a

indisponibilidade de bens e a cassação dos direitos políticos.

48ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale a que contém o auxiliar da justiça que detém a
guarda e responsabilidade dos autos que se encontram no cartório judicial:
a) O depositário.
b) O escrivão.
c) O administrador.
d) O oficial de justiça.

49ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA frente ao Código de Processo Civil:
a) A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
b) A carência de conhecimento técnico ou científico constitui uma causa de substituição do perito

nomeado pelo juízo.
c) Uma vez deferida a produção de prova pericial, o juiz fica adstrito ao laudo pericial, ainda que

outros elementos probatórios constantes do processo não o corroborem.
d) É permitida a realização de segunda perícia a fim de se corrigir eventual omissão ou inexatidão

dos resultados da primeira perícia levada a efeito no processo.

50ª Questão: Que crime pratica aquele que, na pendência de processo civil ou administrativo, inova
artificiosamente o estado da coisa ou de pessoa a fim de induzir a erro o perito:
a) Patrocínio infiel.
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b) Exercício arbitrário das próprias razões.
c) Falsa perícia.
d) Fraude processual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TEORIA E PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL

51ª Questão: Com relação ao ECA, as modalidades de colocação em Família Substituta, Adoção,
Tutela e Guarda, é correto afirmar que:
a) A Tutela pressupõe ao tutor o direito de administrar os bens do pupilo e será concedida apenas

em casos de crianças/adolescentes órfãos.
b) A Guarda é medida reversível e poderá ser concedida a brasileiros ou estrangeiros desde que

previamente habilitados.
c) A adoção será concedida aos avós apenas se comprovado, mediante Estudo Social, condições e

ambiente favorável à educação e desenvolvimento da criança/adolescente.
d) A adoção não é permitida a irmãos do adotando.

52ª Questão: A Adoção Internacional é regulamentada, também, por acordos e convenções interna-
cionais. Destes acordos o mais recente é:
a) Convenção de Haia
b) Convenção das Nações Unidas para a Infância
c) Convenção entre países do Mercosul
d) Convenção dos países Latino Americanos

53ª Questão: O Jornal “Folha de São Paulo” do dia 22/11/2007, página B12, destaca: “Com 13
anos, rapaz tem autorização de Juiz para trabalhar.” A decisão foi dada por magistrado da Vara de
Infância e da Juventude de Fernandópolis, São Paulo. A autorização é para que o adolescente
‘trabalhe’ como aprendiz em uma oficina mecânica, fora do horário escolar. 
Baseados na situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A decisão do Juiz esta fundamentada no art. 64 do ECA que  dispõe ao adolescente até quatorze

anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
b) O art. 60 que diz que é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo

na condição de aprendiz.
c) A decisão do juiz foi uma concessão ao caso especifico já que o ECA proíbe qualquer forma de

trabalho a menores de 14 anos.
d) O art. 62 que destaca: considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

54ª Questão: O art. 88 do ECA estabelece como diretriz da política de atendimento a criança e ao
adolescente:
a) Assessorar o poder executivo local na elaboração de planos e programas de atendimento à

criança e ao adolescente.
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b) Tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta as exigências legais, o qual
terá eficácia de titulo executivo extrajudicial.

c) Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se
necessário, em programa oficial ou comunitário de auxilio e assistência social.

d) Municipalização do atendimento

55ª Questão: Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de
lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto (art.237/ECA) e prometer ou
efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa (art. 238 do ECA) são
tidos como Crimes em Espécie, e nesse sentido e correto afirmar:
a) A pena prevista para esse tipo de delito é a prestação de serviços a comunidade.
b) Reclusão de dois a seis anos e multa no primeiro caso e reclusão de um a quatro anos e multa no

segundo caso.
c) Reclusão de dois a seis anos e multa no primeiro caso e nenhuma pena no segundo caso haja

vista a vontade expressa dos pais.
d) Reclusão de dois a seis anos no primeiro caso e reclusão de dois a quatro anos no segundo caso.

56ª Questão: Segundo o Art. 52 do ECA, As Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção –
CEJA’s, tem por competência:
a) Fiscalizar as adoções internacionais.
b) Acompanhar a situação das crianças/adolescentes adotados por estrangeiros.
c) Manter registro de estrangeiros interessados em adoção, mediante o fornecimento de laudo de

habilitação.
d) Auxiliar no controle de saída das crianças/adolescentes do país.

57ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito as competências e respon-
sabilidades das entidades de abrigos perante a justiça:
a) Buscar a participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
b) Tratar da preservação dos vínculos familiares.
c) Acompanhar na preparação para o desligamento.
d) Promover a adoção apenas quando esgotadas as possibilidades de permanência na família de

origem e após consultado o cadastro de pretendentes.

58ª Questão: Das medidas sócio-educativas aplicáveis ao adolescente autor de ato infracional,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Remissão será aplicada pelo representante do Ministério Público ou pelo Juiz, desde que

reconhecido e comprovado o ato praticado pelo adolescente.  
b) A Internação em estabelecimento educacional não poderá exceder 3 anos.
c) A  Prestação de Serviços Comunitários  não poderá exceder 6 meses.
d) A aplicação de medidas sócio-educativas poderá ser  cumulada com qualquer uma das medidas

de proteção  previstas no art. 101, I a VI do ECA.
59ª Questão: A   Liberdade Assistida  é medida judicial de cumprimento obrigatório para o adoles-
cente autor de ato infracional: 
a) Tem caráter punitivo e é fixada pela autoridade judicial pelo prazo mínimo de um ano.
b) As restrições à liberdade pessoal do menor serão impostas pelo juiz que decretou a pena.
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c) Será fixada pelo prazo mínimo  de seis meses.
d) A autoridade designará pessoa do quadro do Poder Judiciário para acompanhar o caso,

preferencialmente assistente social.

60ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito ao art. 98 – ECA que
dispõe: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
previstos nesta lei forem ameaçados ou violados por:
a) Ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
b) Falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
c) Em razão de sua conduta.
d) Por decisão da Justiça, mediante Estudo Social fundamentado.

61ª Questão: Segundo o art. 131 do ECA  o Conselho Tutelar e órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente. Assinale a alternativa correta que trata dos artigos subseqüentes a matéria:
a) Os Conselhos Tutelares poderão representar ao Ministério Publico ações de perda ou suspensão

do Poder Familiar.
b) A população mínima exigida para que um município crie Conselho Tutelar é 5 mil habitantes e

o mandato dos conselheiros deverá ser de 3 anos.
c) A Prefeitura Municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho

Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros. 
d) Somente o Ministério Publico poderá rever as decisões do Conselho Tutelar a pedido de quem

tenha legitimo interesse.

62ª Questão: Os Conselhos de Direitos constituem o principal instrumento do modelo de gestão
proposto pelo ECA, seu correto funcionamento exige:
a) Que delibere sobre matéria privativa de outros âmbitos da administração pública.
b) Que seus membros sejam indicados tão somente pelas entidades governamentais 
c) Criação de dois Conselhos em municípios com mais de 100 mil habitantes. 
d) Adoção de atitudes descentralizadoras, articuladoras e participativas.

63ª Questão: O projeto de intervenção no campo do Serviço Social, é tido como componente básico
para o exercício da profissão do Assistente Social. Na sua elaboração há que ser observado:
a) A primeira etapa de um projeto de intervenção é a definição procedimentos, métodos e técnicas

que serão utilizados.
b) A identificação da questão social a ser abordada é passo preliminar na elaboração de um projeto

de intervenção. 
c) Inicialmente o assistente social deverá decidir sobre os dados e informações que serão cole-

tados. 
d) A definição dos objetivos consiste em etapa fundamental e preliminar de um projeto de

intervenção. 
64ª Questão: A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de
um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
São linhas de ação da política de atendimento, segundo o art. 87 do ECA:
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a) Municipalização do atendimento, criação de Conselhos municipais, estaduais e nacional dos
direitos da criança e do adolescente.

b) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos de
direitos da criança e do adolescente.

c) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança
Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito da agilização
do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional.

d) Políticas sociais básicas, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial
às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, proteção
jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

65ª Questão: Em 10.11.2007, o Jornal “Folha de São Paulo” (Cotidiano – Folha C5), registra que o
Conselho Tutelar do Bairro da Casa Verde, em São Paulo, proíbe que uma criança de 11 nos
continue a dar entrevistas nos jornais e na televisão, após ter sobrevivido à queda de um avião.
A decisão do Conselho Tutelar é amparado:
a) No art. 15 do ECA, que diz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade e à dignidade,

não podendo identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografias.
b) No art. 7 do ECA que consiste no direito à vida e à saúde, preservando-se a identificação da

criança e do adolescente na divulgação de atos policiais.
c) Na recomendação do médico do hospital onde ela foi atendida de que “deveria repousar”,

preservando a integridade física e moral da criança.
d) No art. 143 do ECA, modificado pela Lei n.º 10.764/2003, no parágrafo único, onde diz que

qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente.

66ª Questão: A Lei n.º 11.185 de 2005, altera o caput do Art. 11 do ECA, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
a) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do

Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a
promoção, proteção e recuperação da saúde. § 1º A criança e o adolescente portadores de
deficiência receberão atendimento especializado; § 2º Incumbe ao poder público fornecer
gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos
aos tratamento, habilitação ou reabilitação.

b) A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos
específicos, obedecendo-se aos princípios da regionalização e hierarquização do Sistema Único
de Saúde.

c) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
d) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
67ª Questão: A lei n.º 10.741, de 01/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no seu art. 19
nos diz que: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idoso serão obrigatoria-
mente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos:
a) Autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Juizados Especiais, Defensoria Pública,

Ministério Público.
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b) Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do
Idoso, Conselho Nacional do Idoso.

c) Autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Comissão Estadual de Direitos Humanos,
Ministério Público.

d) Autoridade policial, Conselho Estadual do Idoso, Secretaria Estadual dos Direitos Humanos,
Ministério Público.

68ª Questão: Em relação à Assistência Social e a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
assinale a alternativa correta:
a) A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social são as Conferências de

Assistência Social e o Ministério Público é o responsável pelo efetivo respeito aos direitos
estabelecidos na LOAS.

b) Quanto às relações entre as esferas de governo, observa-se que o governo federal está
respeitando o princípio da descentralização e a autonomia dos poderes locais na definição dos
tipos de serviços, programas e projetos da Assistência Social no Brasil.

c) O Instituto Nacional de Seguro Social gerencia o Benefício de Prestação Continuada e realiza a
revisão do Benefício a cada 03 (três) anos atendendo o art. 21 da LOAS, cujo instrumento
designado inicialmente de “Acróstico Social” atribui pontos à maior ou menor capacidade do
usuário para o trabalho e para a vida independente.

d) A partir da Constituição de 1988 e da LOAS, a assistência tornou-se uma política de
responsabilidade do Estado, direito do cidadão e uma política estratégica no combate à pobreza
e para a constituição da cidadania das classes subalternas.

69ª Questão: O art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei n.º 8.742/93, afirma que “é
condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que
trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:”
a) Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e Sociedade Civil, Fundo

de Assistência Social, comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência
Social e Plano de Assistência Social.

b) Plano do Conselho Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de Assistência Social,
dotação orçamentária do Conselho Municipal de Assistência Social.

c) Conselho Estadual de Assistência Social de composição tripartite entre Conselho, governo e
sociedade civil, Fundo Municipal de Assistência Social.

d) Plano de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Dotação Orçamentária do
Conselho Municipal de Assistência social e Plano plurianual de Assistência Social.

70ª Questão: Observe o texto a seguir:
“Compete exclusivamente aos profissionais Assistentes Sociais deliberarem e decidirem quanto à
metodologia do trabalho e aos procedimentos técnicos e éticos a serem observados no
desenvolvimento de sua atividade profissional.”
Este texto está expresso:
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a) Na Resolução CFESS n.º 418 de 05/09/2001, atualizada pela Resolução CFESS n.º 467 de
17/03/2005.

b) Na Lei n.º 8.662 de 07/06/1993.
c) Na Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social – Associação Brasileira de Ensino e

Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS.
d) Na Emenda Constitucional n.º 34/2001.
 
71ª Questão: O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na Lei Orgânica da Assis-
tência Social e o acesso ao BPC tem por base o princípio da:
a) Seletividade, pois é oferecido, mediante critérios focalizadores, a segmentos da população em

estado de pobreza absoluta e de extrema vulnerabilidade.
b) Igualdade, pois todo cidadão têm acesso a esse benefício.
c) Universalidade, pois garante acesso a todo cidadão pertencente às camadas de vulnerabilidade

da população.
d) Integralidade, pois articula ações e serviços visando a inserção nos benefícios eventuais.

72ª Questão: A afirmação “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade,” está
expressa na(o):
a) Na Lei n.º 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso.
b) Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988.
c) Na Lei n.º 10.741/2003, que dispões sobre o Estatuto do Idoso.
d) No Decreto n.º 1.948/1996, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso.

73ª Questão: Ao se pensar na família na atualidade, deve-se considerar as mudanças que ocorrem
na sociedade, como estão se construindo as novas relações humanas e de que forma as pessoas estão
cuidando de suas famílias.
O Assistente Social, no seu processo de trabalho com famílias, deve:
a) Entender que as famílias pobres são mais numerosas e em maior proporção chefiadas por

homens.
b) Estimular as famílias a se utilizarem dos programas sociais com objetivo de eliminar a exclusão

social.
c) Conceber a família em suas múltiplas configurações e apreender suas particularidades como

pertencentes a diferentes camadas sociais.
d) Orientar a estruturação familiar como um dos objetivos a ser conquistado no seu trabalho

cotidiano.

74ª Questão: A Lei n.º 11.340, de 07/08/2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher. É uma conquista histórica do movimento de mulheres, representando um
avanço na luta contra a violência à mulher.
Considere os itens abaixo sobre esta lei:
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I - Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial.

II - A violação doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos
direitos civis.

III - A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma
articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas da Lei Orgânica da Assistência
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras
normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

Assinale a alternativa correta:
a) Os itens I e III estão corretos.
b) Os itens I, II e III estão corretos. 
c) Os itens II e III estão corretos.
d) O item III está correto.

75ª Questão: A Lei “Maria da Penha”, sancionada em agosto de 2006, trouxe modificações em
relação aos agressores e às penalidades.
Em relação a esse tema, observe a alternativa INCORRETA:
a) Os agressores podem ser presos em flagrante e ter a prisão preventiva decretada e a detenção

passou de 6 (seis) meses para 4 (quatro) anos.
b) A nova lei coloca fim às penas alternativas, como a doação de cesta básica, de prestação

pecuniária e pagamento isolado de multa.
c) E garantida a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida.
d) O Juiz poderá determinar, sem prejuízo de outras medidas, a recondução da ofendida e a de seus

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor.

76ª Questão: Atividades relacionadas à atuação do Assistente Social Judiciário inclui “realizar
vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria do Serviço
Social.”
Estas atribuições estão descritas na(o):
a) Código de Ética Profissional de 1993.
b) Lei da Regulamentação da Profissão – Lei n.º 8.662/93.
c) Resolução do Conselho Federal de Serviço Social de n.º 273 de 13/03/1993.
d) Código de Divisão e Organização Judiciária de SC, de 1981.

77ª Questão: A mediação familiar é uma forma consensual de resolução de conflitos que vem
sendo aplicada nos Tribunais brasileiros nos casos de divórcios e na custódia e guarda dos filhos.
Com relação a está prática é correto afirmar: 
a) Quando a mediação resultar em acordo entre as partes não há necessidade de homologação

judicial.
b) Os relatórios produzidos pelo mediador são de caráter sigiloso sendo de conhecimento exclusivo

do juiz.
c) Nas sessões de mediação familiar só é permitida a participação das partes. 
d) As decisões decorrentes da mediação familiar deverão ser levadas ao juiz para homologação.
78ª Questão: : Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os
valores que a legitimam socialmente.
Diante disto, especifique qual é o fórum máximo deliberativo sobre a profissão do Serviço Social:
a) Reuniões conjuntas dos Conselho Federal e Regionais de Serviço Social.
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b) Conselho Federal de Serviço Social.
c) Encontro Nacional das Comissões Processuais de Ética Profissional.
d) Conselhos Regionais de Serviço Social.

79ª Questão: Tendo como referência o Código de Ética do Assistente Social, observe o enunciado
abaixo e preencha as lacunas:
O profissional de Serviço Social tem o direito a “participação na ________________ e
gerenciamento das políticas sociais, e na ________________ e implementação de
________________ .”
A opção que completa corretamente as lacunas é:
a) organização  –  definição  –  políticas institucionais
b) elaboração  –  implantação  –  projetos intersetoriais
c) definição  –  formulação  –  políticas públicas.
d) elaboração  –  formulação  –  programas sociais

80ª Questão: Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64, nos diz
que “... o desenvolvimento do Serviço Social como instituição no Brasil mantém uma conexão clara
com o desenvolvimento das relações capitalistas na nossa formação social” e considera que um dos
impactos da ‘autocracia burguesa’ sobre a profissão se constituiu:
a) Na mudança do perfil do profissional, demandado pelo mercado de trabalho e pelas condições

novas postas pela sociedade, que exige substituir o profissional racional pelo tradicional.
b) Na reversão do processo de laicização da profissão e a conseqüente reprodução da disputa pela

hegemonia do processo profissional em todas as suas instâncias.
c) Na criação e consolidação de um mercado nacional de trabalho para os Assistentes Sociais, na

escala mesma em que a questão social torna-se objeto da intervenção macroscópica.
d) Na ampliação de um mercado de trabalho para os Assistentes Sociais e a reversão do processo

de formação profissional no âmbito acadêmico.

81ª Questão: Na área de administração das políticas públicas há um Conselho Municipal
responsável pela fiscalização, normatização, controle e acompanhamento direto das ações e da
execução de seus programas.
Nesse sentido, observe as características dos Conselhos Municipais (de saúde, de educação, de
assistência social, do idoso, de direitos ):
I - Todo conselho é autônomo, jurisdicional, e sua composição determinada em Lei.
II - Sua composição é paritária entre governo e sociedade civil.
III - Os conselheiros, mesmo não remunerados, atuam como agentes públicos e estão sujeitos à Lei

n.º 8.429/93. 

Assinale a alternativa correta:
a) Os itens I, II e III estão corretos.
b) Os itens I e III estão corretos.
c) Os itens II e III estão corretos.
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d) Somente o item II está correto.

82ª Questão: Vários autores têm contribuído para a conceituação e teorização da profissão.
Nesse sentido, o Serviço Social entendido como uma relação particular na dinâmica global das
relações entre estrutura e superestrutura, expressa as idéias de:
a) José Paulo Netto
b) Marilda Villela Iamamoto
c) Aldaíza Sposati
d) Vicente de Paula Faleiros

83ª Questão: “Se as leis sociais são, em última instância, resultantes da pressão do proletariado
pelo reconhecimento de sua cidadania social, o Serviço Social se origina de uma demanda
diametralmente oposta.” (IAMAMOTO, 1985) em Relações Socais e Serviço Social no Brasil.
Dessa forma, a especificidade maior do Serviço Social, segundo a autora, está:
a) Na preocupação do Estado em atender os interesses apenas do proletariado.
b) Na ausência quase total de uma demanda a partir das classes e grupos a que se destina priorita-

riamente.
c) Na preocupação do empresariado com o social.
d) No envolvimento do patronato e da burguesia industrial com a questão social.

84ª Questão: Qual o fato abaixo que ano tem nenhuma relação com a institucionalização da
profissão do Serviço Social na era Vargas (anos 30 a 40): 
a) O Surgimento do Serviço Social como profissão no Brasil, atendendo interesses em conter as

insatisfações da classe trabalhadora.
b) A questão social, a partir de 30, que passou a ser vista e tratada como um “caso de política”.
c) A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do Banco Nacional de Habitação, do

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Serviço Social de Aprendizagem Industrial.
d) A criação da Legião Brasileira de Assistência e do Serviço Social do Comércio, que foram

algumas das grandes empregadoras de Assistentes Sociais.

85ª Questão: O Serviço Social, como profissão, surge no Brasil na década de 30. Em relação às
primeiras Escolas de Serviço Social no Brasil, podemos afirmar que:
a) A primeira Escola surgiu em 1936 em São Paulo e a segunda em 1938 no Rio de Janeiro.
b) A primeira Escola surgiu em 1936 em São Paulo e a segunda em 1937 no Rio de Janeiro.
c) A primeira Escola surgiu em 1937 em São Paulo e a segunda em 1939 no Rio de Janeiro.
d) A primeira Escola surgiu em 15 de fevereiro de 1936 em São Paulo e a segunda em 15 de

outubro de 1936 também em São Paulo.

86ª Questão: Com fundamento na Lei n.º 8.662/93, é correto afirmar o conteúdo do Art. 5º:
I - Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e

projetos na área de Serviço Social.
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II - Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social.

III - Emitir Parecer Social, sendo obrigatório a apresentação de provas documentais para subsidiar
seu Parecer Técnico.

IV - Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social.
Estão corretos:
a) Os itens I, II e III
b) Os itens III e IV
c) Os itens I, II e IV
d) Os itens I, II e III

87ª Questão: A Lei n.º 9.790, de 23.03.1999, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP. De acordo com esta Lei, podem se qualificar como OSCIP:
a) As organizações de promoção do voluntariado, da cultura, da paz e da segurança alimentar e

nutricional.
b) As organizações sociais, as fundações públicas, as cooperativas.
c) As organizações sociais, as organizações de promoção do voluntariado.
d) As organizações sociais, os sindicatos e instituições religiosas voltadas para a disseminação de

credos e visões devocionais. 
 
88ª Questão: A Lei Federal n.º 9.790, de 23/03/1999, que dispões sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como OSCIP, especifica que o Termo de
Parceria deve conter:
a) As irregularidades ou ilegalidades constatadas pelos responsáveis pela fiscalização do Termo de

Parceria na utilização dos recursos darão imediata ciência à Polícia Federal.
b) A estipulação das metas a serem atingidas e a previsão de receitas e despesas a serem realizadas.
c) A declaração de que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio reverta ao Estado.
d) A organização parceira fará publicar no prazo máximo de 90 (noventa) dias o contrato da

assinatura do Termo de Parceria. 

89ª Questão: Os instrumentos técnico-operativos são componentes intrínsecos à intervenção dos
Assistentes Sociais, pois estes, para efetivação do trabalho, acionam instrumentais que mediam e
potencializam ações (FAVERO et al, 2005).
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Observe os significados dos instrumentos técnicos abaixo, utilizados no Serviço Social do
Judiciário, procurando relacioná-los com sua denominação: 
“________________ é apontado como sendo esclarecimentos e análises, com base em
conhecimento específico do Serviço Social, a uma questão ou questões relacionadas a decisões a
serem tomadas ...”
“________________ é um processo metodológico, que tem por finalidade conhecer com
profundidade e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto
da intervenção profissional ...”
“________________ se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou
expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção do Assistente Social ...”
“________________ é utilizado no meio judiciário como mais um elemento de prova, com a
finalidade de dar suporte à decisão judicial ...”
 
A alternativa que completam corretamente as lacunas é: 
a) Parecer social – Estudo social – Relatório social – Laudo social
b) Laudo social – Estudo social – Relatório social – Parecer social
c) Parecer social – Relatório social – Laudo social – Estudo social 
d) Laudo social – Estudo social – Laudo social – Relatório social 

90ª Questão: Vários segmentos sociais lutam pelos seus direitos de inclusão na sociedade, dentre
eles a pessoa portadora de deficiência.
Em relação ao mercado de trabalho, a reserva de vagas à pessoa portadora de deficiência deve ser
assegurada:
a) Nas empresas que desenvolvem prioritariamente projetos de Responsabilidade social e de

inclusão social.
b) Nas ONGs (prioritariamente) e no chamado terceiro setor.
c) No setor privado e na administração pública.
d) Nas organizações da sociedade civil de interesse público.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorte-o e leve-o consigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G A B A R I T O
Língua Portuguesa 
1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. B

Conhecimentos Gerais: Questões de 11 à 15 – História  /  Questões de 16 à 20 – Geografia 
11.  B 12.  C 13.  A 14.  D 15.  B 16.  A 17.  D 18.  B 19.  C 20.  A

Conhecimentos Básicos em Informática 
21.  C 22.  B 23.  D 24.  A 25.  B 26.  A 27.  C 28.  B 29.  B 30.  D

Conhecimentos Básicos de Direito e Legislação 
31.  B 32.  D 33.  A 34.  C 35.  D 36.  A 37.  C 38.  D 39.  D 40.  A

41.  C 42.  B 43.  D 44.  B 45.  A 46.  C 47.  B 48.  B 49.  C 50.  D

Conhecimentos Específicos: Teoria e Prática do Serviço Social 
51.  D 52.  A 53.  C 54.  D 55.  B 56.  C 57.  D 58.  A 59.  C 60.  D

61.  A 62.  D 63.  B 64.  D 65.  D 66.  A 67.  B 68.  D 69.  A 70.  A

71.  A 72.  B 73.  C 74.  A 75.  A 76.  B 77.  D 78.  A 79.  D 80.  C

81.  C 82.  D 83.  B 84.  C 85.  B 86.  C 87.  A 88.  B 89.  A 90.  C
Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 1º de abril, após as 16 (dezes-
seis) horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O
resultado não será fornecido por telefone. 
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