
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO  DE  PROVA

A S S I S T E N T E   S O C I A L 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato  está  recebendo,  juntamente  com este  caderno de prova,  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 prova contém 100 questões, todas com cinco alternativas. Para cada questão 
existe  apenas UMA  resposta  certa.  O  caderno  de  prova  só  será  trocado  se  apresentar 
problema de impressão. 

4. O caderno de prova 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 da prova não serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões 
apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresentá-
lo em tempo hábil no Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça. 

7. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de prova (de n. 1 à 
de n. 100). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. 
A rasura implicará a anulação da resposta.

8. Na página de número 29, 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  cinco  horas.  A  saída  do  candidato só  será  permitida  após 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão   retirar-se   da sala simultaneamente  . 

10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 27 de julho, após as 16 (dezesseis) horas, no 
sítio  do  Tribunal  de  Justiça  www.tjsc.jus.br e  na  Sala  das  Comissões,  11º  andar.  O 
resultado NÃO será fornecido por telefone. 



                                                                  FLORIANÓPOLIS, 25 de Julho de 2010.

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Questão:  Assinale  a  afirmativa  correta em relação  ao período:  “Criou-se  recentemente  um 
projeto voltado para a população carente do município”.
a) “Carente” é um advérbio.
b) São substantivos: projeto, população, município.
c) O termo “recentemente” pertence à classe dos adjetivos.
d) São artigos: um, para, a.
e) Na palavra “voltado” temos um pronome relativo.

2ª Questão: Indique o segmento sublinhado que contém erro de ortografia: 
a) Foi reconhecido que a criança sofreu maus-tratos.
b) Os contratos de assistência à saúde são orientados pela boa-fé objetiva.
c) A autarquia explicou em nota a finalidade do reajuste recém concedido.
d) Segundo o cálculo de atualização do  auxílio-doença apresentado pelo instituto, em março de 

1999 esse benefício correspondia a dez mil reais.
e) Encontrou-se no saguão com o ex-vice-presidente do Tribunal.

3ª Questão: Aponte a alternativa que apresenta colocação pronominal INCORRETA:
a) Não se está a desconsiderar a ideia do relativismo contratual.
b) Cada vez mais se busca a jurisdição para extirpar incertezas nos negócios. 
c) A proposta que está-se fazendo é lhes benéfica.
d) Se as relações jurídicas já são equilibradas, não há razão para submetê-las a uma intervenção 

jurisdicional revisora.
e) A solução para tão desafiante questão impõe-nos rememorar as cláusulas constitucionais.

4ª Questão: Na oração “Gosto de você”, o termo “você” é:
a) objeto indireto 
b) objeto direto
c) complemento nominal
d) objeto direto preposicionado
e) sujeito

5ª Questão: Indique a proposição que contém erro de crase:
a) Sejam bem-vindos à Santa Catarina.
b) Depois de duas semanas na Austrália, fez curta viagem à Nova Zelândia.
c) O Brasil vendeu à Argentina mais do que importou.
d) Sempre vamos à Bahia no inverno.
e) A reforma levada a cabo no teatro nos transportou à Manaus daquela época áurea.

6ª Questão: Escolha o adjetivo composto que completa corretamente a sentença: “O Estado deverá 
arcar com as despesas _____________ do paciente.”
a) médica-hospitalares
b) médico-hospitalar
c) médicas-hospitalar
d) médico-hospitalares
e) médicas-hospitalares

7ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta erro gramatical:
a) Os políticos e a sociedade ainda mantêm em relação a ele uma mistura de suspeição e respeito.
b) A empresa ultima os preparativos para a concessão do aumento.
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c) Todo mês de maio os alunos têm a tradição de paralisar as aulas.
d) A equipe não se reestruturou, i.e., não deixou os problemas para traz.
e) Sua realidade é um delírio, com meia dúzia de contradições óbvias.
8ª Questão: Aponte a frase cuja regência verbal NÃO está de acordo com a norma-padrão:
a) Fui eleito para quatro anos e não cogito a hipótese de renunciar, afirmou.
b) Preferiu desistir do plano do que pagar o novo aumento estipulado.
c) O programa atende às exigências ambientais.
d) Ambos os países incorreram em enormes gastos com armamentos.
e) Para criar um jardim, procedeu a um levantamento de todas as plantas existentes no terreno. 

9ª Questão: Analise o uso da crase:
I. Seu expediente é de segunda à sexta-feira.
II. O direito de expressão deve ser comum à toda pessoa humana. 
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
IV. Precisamos ampliar o acesso de estudantes de baixa renda à universidade.
V. Os serviços de saúde são prestados diretamente pelo Estado, ou por quem lhe faça às vezes.

a) Estão corretas apenas as proposições I, IV e V.
b) Estão corretas apenas as proposições I, II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as proposições III, IV e V.
d) Estão corretas apenas as proposições III e IV.
e) Estão corretas apenas as proposições I, II e V.
 
10ª Questão: Assinale a proposição em que o segmento sublinhado está correto: 
a) Ao afirmar  que não vê possibilidades de outro resultado  senão a derrota dos adversários, o 

candidato foi incongruente, pois havia dito que “ganhe quem ganhar, aceitaremos o resultado”. 
b) Localizado  acerca de  15  quilômetros  de  Wernigerode,  o  monte  é  o  ponto  mais  alto  da 

cordilheira.
c) Estamos afim de escolher a pessoa certa.
d) Apartir de   novembro a vacinação será oferecida a todos.
e) O caso é controverso, porisso suscita tantas discussões.

11ª Questão: “É passível de crítica quem se queixa da má sorte, desistindo de um projeto antes de 
iniciá-lo.” Em relação a essa sentença, é correto afirmar:
a) Quem se queixa mas realiza seus projetos não pode receber críticas.
b) Quem desiste de um projeto deixa de ser suscetível a críticas.
c) A pessoa pode desistir de um projeto quando tem má sorte.
d) É possível se queixar quando não se tem boa sorte.
e) Quem se queixa da má sorte e desiste de agir está sujeito a críticas.

12ª Questão: Indique o período que apresenta erro de pontuação: 
a) A deputada federal Marina Maggessi (PPS-RJ), é a nova presidente da comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.
b) “O exame se tornou uma cobrança oficial”, afirma Tavares, diretor de Avaliação da Educação 

Básica do Inep.
c) Além disso, outras 2,3 mil mudas serão plantadas na Beira-Mar, que, assim, terá duplicada sua 

vegetação. 
d) O  Ministério  Público,  representado  pelo  Promotor  de  Justiça  em  exercício  neste  Juízo, 

promoveu  ação  penal  contra  Fulano  de  Tal,  brasileiro,  casado,  jardineiro,  natural  de 
Florianópolis/SC.

e) No dia 11 de setembro, às 10 horas, será inaugurada a nova Casa do Povo, que se localiza no 
centro da cidade.
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13ª Questão: Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas:
Perguntou o professor: ________? Respondi: Já sei __________ é importante sopesar os fatos na 
determinação do procedimento administrativo; é _________ seu motivo – a matéria de fato – vai 
fornecer subsídios à análise da decisão tomada. 
a) Por que?  /  porque  /  porque 
b) Por quê?  /  por que  /  porque
c) Porquê?  /  por que  /  porque 
d) Por quê?  /  porque  /  por que
e) Por que?  /  por que  /  por que

14ª Questão: Relativamente à concordância, apenas uma das frases está correta: 
a) Cada município dos cinco Estados selecionados receberão programas de incentivo.
b) Está sendo designado pela delegacia dois peritos para agir no caso.
c) É triste constatar que algumas pessoas que vem morar na ilha não conseguem ver as coisas 

positivas ao seu redor.
d) Também pode ser buscado no seu passado glorioso a justificativa para a vocação turística da 

cidade.
e) Houve ainda alguns gastos que, do ponto de vista legal, não poderiam ter sido realizados.

15ª Questão: Aponte a frase em que não há nenhuma palavra a ser acentuada graficamente: 
a) O empreendimento pode por em risco a vida pacata e o meio ambiente, que fizeram de Ribeirão 

um polo do ecoturismo e de esportes radicais. 
b) Do ponto de vista morfológico,  o fossil gaucho é mais parecido com um jacaré:  caminhava 

sobre quatro patas, possuia uma longa cauda e um focinho alongado.
c) A  lei  não  excluiu  da  apreciação  deste  Poder  nem  predeterminou  o  exame  do  audiovisual 

contendo ameaças ao radioamador.
d) A análise dos indicios foi concluida pela Corregedoria, a qual foi favorável à instauração de 

inquérito policial.
e) Será possivel a produção de suinos conforme se evidencia nesses exemplos?

16ª Questão: Ainda que o acidentado __________ a ser considerado culpado, a empresa assumirá 
as despesas se lhe _____________ algum dano moral. 
a) venha – sobrevir 
b) vier – sobrevir 
c) vier – sobrevenha
d) venha – sobrevier
e) vem – sobrevier 

17ª Questão: Indique a frase que NÃO contém nenhum erro gramatical: 
a) Lembra o cronista que Choveu, choveu! Biguaçu encheu! era o monocórdico estribilho de uma 

marchinha de carnaval dos anos 1960. 
b) Não ouviu-se nenhum piu sobre as vítimas inocentes que tombaram mortas.
c) As boas maneiras como a polidez,  não surgem de fatores materiais  mas tem sua origem na 

formação espiritual. 
d) Devem haver centenas de vídeos antigos espalhados pela internet mostrando o estrago.
e) O plano econômico levado a efeito não tinha nada haver com o que vivemos, hoje.
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18ª  Questão:  “Foi  recomendado  à  assistente  social  que  fizesse  uma refeição  frugal no  dia  da 
prova.” A palavra grifada no texto significa:
a) extra
b) luxuosa
c) substanciosa
d) líquida
e) leve

19ª Questão: Assinale a frase INCORRETA em termos de concordância verbal e nominal: 
a) A ampla maioria da sociedade brasileira, em mais de 500 anos de história oficial, ainda se sente 

desafiada com o português escrito.
b) Foi elogiável o movimento dos prefeitos da comarca liderado pelo presidente da Câmara.
c) Se continuarem a haver essas greves, tal grupo de operários logo estarão à cata de emprego.
d) Há pessoas que não têm problema em falar em público.
e) Se ouvíssemos melhor, não haveria tantos problemas de comunicação.

20ª Questão: Indique a alternativa que apresenta uma correlação INCORRETA:
a) foniatria – fala 
b) pediatria – crianças
c) cardiologia – coração
d) ginecologia – mulheres 
e) geriatria – genética

CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA

21ª Questão: Em relação ao período da Guerra Fria, leia as afirmativas abaixo:
I. No quadro internacional, a oposição entre socialismo e capitalismo foi levada ao extremo 

após  1945,  numa  bipolarização  política,  ideológica  e  militar  que  afetou  o  mundo 
contemporâneo.

II. E 1947 o presidente  norte  americano Harry Truman afirmou que os  Estados  Unidos  se 
posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação. Sua 
meta era combater o comunismo e a influência soviética.

III. O Plano Marshall, criado pela URSS, era um 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. O Muro de Berlim, construído em 1961, tornou-se o símbolo da separação da Alemanha e 
também da Guerra Fria e a sua derrubada, em 1989, em meio ao colapso do socialismo real, 
tornou-se um marco do final do período da Guerra Fria.

V. A URSS teve seu processo de mudança garantido por Mikhail Gorbatchev, que lançou, em 
1985, um amplo plano de transformações, sintetizado na política da Perestroika e da Glasnost.

Assinale a alternativa correta:
Apenas as proposições III, IV e V estão corretas 
Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas
Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas
Apenas a proposição V está incorreta
Todas as proposições estão corretas
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22ª Questão:  Sobre o Período Colonial brasileiro, assinale a única alternativa que está  INCOR-
RETA:
a) Portugal só deu início à colonização das terras conquistadas, que passaram a chamar-se Brasil, 

devido à pressão que sofria com o declínio de seu comércio com o oriente e com a sistemática 
ameaça estrangeira no território brasileiro.

b) O sistema de Capitanias Hereditárias foi implantado por D. João III mas não teve o sucesso 
esperado. Entre os fatores que contribuíram para o fracasso das capitanias podemos citar: falta 
de  terras  férteis  em  algumas  regiões,  falta  de  interesse  dos  donatários,  conflitos  com  os 
indígenas, falta de recursos financeiros para o empreendimento por parte de quem recebia a 
capitania.

c) Tomé  de  Souza  foi  o  primeiro  Governador-Geral  do  Brasil  e  a  sede  do  governo geral  foi 
estabelecida na Bahia.

d) A estrutura econômica  brasileira  do período colonial  tinha como principais  características  a 
monocultura, o latifúndio, o trabalho escravo e a produção para o mercado externo.

e) O primeiro núcleo de colonização do Brasil foi a Vila de Santos, fundada em 1532.

23ª Questão: Sobre a escravidão no Brasil, leia as afirmativas abaixo:
I. Nos séculos XVI e XVII a Igreja, particularmente os jesuítas, era contra a escravização dos 

índios.  Não conseguiu impedi-las,  mas reduziu sua propagação.  A escravização  dos negros 
africanos não originou o mesmo vigor dos protestos da Igreja,  além disso,  para Portugal  o 
cativeiro indígena não gerava lucro, mas o tráfico negreiro constituía grande fonte de divisas.

II. Na metade do século XVI chegaram ao Brasil as primeiras levas de escravos numericamente 
significativas. Os principais grupos negros trazidos para o Brasil foram os bantos e sudaneses.

III. Os quilombos eram refúgios,  geralmente  em lugares  de difícil  acesso,  onde os escravos 
fugidos formavam núcleos de povoação. Palmares, o mais conhecido dos quilombos, ficava na 
Serra da Barriga, no atual estado do Alagoas. Dentre seus líderes, destaca-se Zumbi.

IV. Somente a partir de meados do século XIX são assinadas as primeiras leis antiescravistas. A 
lei  Eusébio de Queirós,  decretada em 1850, determinava a extinção do tráfico negreiro em 
nosso país.

V. A Lei que estabelecia que, a partir de 1871, todos os filhos de escravos seriam considerados 
livres foi a Lei Visconde do Rio Branco.

Assinale a alternativa correta:
Todas as proposições estão corretas
a) Apenas as proposições I, II e III estão corretas
b) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas
c) Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas
d) Apenas as proposições III, IV e V estão corretas

24ª Questão:  Conflito que alcançou enormes proporções na história do Brasil e, particularmente, 
nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. A região do conflito, localizada entre os dois estados, 
era  disputada  pelos  governos  paranaense  e  catarinense,  área  rica  em  erva-mate  e,  sobretudo, 
madeira, onde se misturaram interesses políticos, econômicos e religiosos. 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 refere-se a:
a) Guerra dos Farrapos
b) Guerra dos Emboabas

6

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1689u55.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u47.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u48.jhtm


c) Guerra do Contestado
d) Revolução de 1930
e) Revolta da Armada 

25ª Questão: São características do modelo político do período da Ditadura no Brasil, EXCETO:
a) O Regime político baseado na centralização do poder.
b) O movimento Tenentista, levando as camadas médias a se identificarem com os tenentes, uma 

vez que estes almejavam uma efetiva participação política.
c) O fortalecimento do poder Executivo que, exercido pelos militares e aliados civis, se outorgou 

plenos poderes.
d) A censura dos  meios  de comunicação  e  a  criação  da Lei  de Imprensa  e  Lei  de Segurança 

Nacional.
e) O controle dos sindicatos e entidades classistas.

GEOGRAFIA

26ª Questão: “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes 
tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas 
como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia 
horas que procuravam uma sombra.” (Graciliano Ramos – Vidas Secas )
O texto de Graciliano Ramos descreve o aspecto de uma das paisagens climato-botânicas do Brasil 
identificada no mapa abaixo:

 

De acordo com o mapa e a paisagem relacionada com o texto, assinale a única alternativa correta:
a) A  paisagem  descrita,  identificada  com  o  nº  1,  corresponde  à  uma  faixa  de  transição  dos 

domínios morfoclimáticos do Brasil pois, ali encontramos uma síntese da fauna e flora do país.
b) A paisagem descrita, identificada com o nº 3,corresponde aos cerrados do Brasil Central, onde 

predominam espécies como os juazeiros.
c) A paisagem descrita identifica a Mata Atlântica que corresponde ao nº 5.

7



d) A expressão “rio seco” caracteriza a paisagem identificada com o nº 2, típica do interior dessa 
região, por isto é conhecida como sertão.

e) A paisagem descrita no texto corresponde ao nº 4 retrata o domínio da caatinga, área de clima 
semi-árido, do sertão nordestino.

27ª Questão: “Um Mundo Urbano. Sinal de alerta: mais da metade da população mundial já vive 
nas cidades, o que aumenta os desafios sociais e ambientais a enfrentar, como a pobreza, a fome e o 
aquecimento global.”
Sobre  o  fenômeno  da  urbanização  do  espaço  brasileiro  e  mundial,  todas  as  alternativas  estão 
corretas, EXCETO:
a) Na  primeira  metade  do  século  XX  as  maiores  aglomerações  urbanas  do  mundo  estavam 

concentradas  nos países desenvolvidos  e  no continente  europeu. Hoje,  elas estão nos países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da América Latina e da Ásia.

b) O processo de urbanização do Brasil se intensificou e acelerou após a segunda metade do século 
XX e está diretamente relacionado com a industrialização e p êxodo rural.

c) As  cidades  denominadas  de  metrópoles  mundiais  ou  cidades  globais  são  aquelas  que 
concentram  poder  econômico  e  desenvolvimento,  polarizando  espaços  que  ultrapassam  os 
limites nacionais como, por exemplo, Londres e Berlim.

d) Apesar  do  seu  grande  crescimento  populacional  a  cidade  de  São  Paulo,  um  dos  maiores 
aglomerados urbanos mundiais, não é classificada como metrópole global pois, seus indicadores 
sociais estão entre os piores do mundo.

e) Com  o  crescimento  acelerado  das  cidades  brasileiras  e  o  baixo  poder  aquisitivo  de  sua 
população o resultado é a favelização acentuada da população urbana do país e os problemas 
decorrentes disso.

28ª Questão: Sobre o espaço econômico do Brasil, suas características e tendências atuais, assinale 
a alternativa correta:
I. O  Brasil  passa  por  um  processo  de  crescimento  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  e 

modernização  na sua economia.  A modernização  do setor  da agricultura  brasileira  ocorreu 
sobretudo, com a intensificação do emprego de máquinas, fertilizantes e defensivos agrícolas 
no sistema de produção.

II. A soja é a principal responsável pela transformação do cerrado brasileiro em uma nova área 
do agronegócio, e tem se expandido para novas áreas produtoras nos estados de Mato Grosso, 
Goiás, oeste da Bahia e Tocantins, atingindo o sul do Pará, chegando assim, até à Amazônia 
brasileira. 

III. Em 2007, foi descoberto uma grande reserva de petróleo e gás natural no Campo Tupi, bacia 
de Santos. O petróleo está localizado na camada do pré-sal, a cerca de 5 quilômetros abaixo do 
solo do oceano, o que consolida o Brasil no cenário econômico mundial como auto-suficiente 
nesta matriz energética .

a) Está correta somente a proposição I.
b) Estão corretas as proposições I, II e III.
c) Está correta somente a proposição II.
d) Está correta somente a proposição III.
e) Estão corretas somente as proposições II e III. 
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29ª Questão: Como característica marcante do cenário mundial  globalizado, onde os problemas 
econômicos e sociais se alastram, os países procuram se agrupar para estabelecer objetivos e adotar 
medidas conjuntas em defesa de interesses comuns.
Sobre  os  componentes  e  a  caracterização  dos  principais  grupos  de  países,  identificados  pela 
abreviatura “G”, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) O G-7 é o bloco mais antigo. Quando foi criado na década de 1970 formava o grupo das nações 

mais ricas do planeta. Surgiu devido aos problemas relacionados com a crise do petróleo e da 
recessão mundial decorrente dela.

b) Em 1998 o grupo do G-7 se transforma em G-8 com a entrada da Federação Russa. A Rússia 
passa a fazer parte do grupo não pelo seu poder econômico mas, em razão do ser uma potência 
militar e nuclear, destacando-se na geo-política mundial.

c) O G-20 é o bloco formado por 19 nações e a União Européia, reúne os países mais ricos do 
mundo, correspondendo aos componentes do G-8 mais os países que passaram a apresentar um 
crescimento econômico, nos últimos anos, como é o caso do Brasil, da China e da Índia, entre 
outros.

d) Os países que compõem o G-20 correspondem a 90% de tudo que se produz no planeta mas, 
entretanto,  são  muito  diferentes  quando  se  observa  outros  índices  como  o  IDH (Índice  de 
Desenvolvimento Humano), como exrmplo podemos citar o Japão e a China.

e) O G-20 constitui um grupo de países que foi criado em substituição ao G-8 e reúne somente, as 
nações subdesenvolvidas da América Latina, da Ásia e da África.

30ª Questão: A globalização e a  revolução técnico-científica  caracterizam o mundo contempo-
râneo, na nova ordem mundial.
Com relação a esses fenômenos e ao cenário global podemos assinalar que:
I. A crise econômica de 2008 que abateu sobre o sistema financeiro mundial, principalmente, 

nas  grandes  potências,  coloca  em evidência  as  críticas  que  questionam a  globalização,  no 
sentido de mostrar a necessidade de reestruturação de organismos internacionais e reverter as 
políticas neoliberais.

II. A revolução técnico-científica tem contribuído para gerar mais riquezas, aumentar o lucro 
das empresas do setor e por conseqüência aumentar a oferta de empregos principalmente, entre 
os países subdesenvolvidos.

III. Com  a  globalização  e  a  revolução  técnico-científica  surge  o  que  chamamos  de  Nova 
Economia que veio alterar profundamente o mundo dos negócios e o mercado de trabalho. A 
Nova Economia reúne as empresas  de computadores,  a Internet,  a telefonia  e é a principal 
responsável  pelo  processo  de  internacionalização  dos  mercados,  uma  vez  que  forneceu  as 
facilidades tecnológicas para que isso ocorresse.

IV. Com as inovações tecnológicas e os altos investimentos no setor estes recursos se ampliam e 
se multiplicam possibilitando o acesso à informação a todas as pessoas,  indistintamente no 
cenário mundial globalizado.

Estão corretas as proposições:

a) Estão corretas as proposições I, II e III.
b) Estão corretas as proposições III e IV.
c) Estão corretas as proposições I e III.
d) Estão corretas as proposições II e IV.
e) Todas as proposições estão corretas. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 

31ª Questão: De acordo com o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa 
com 14 (quatorze) anos de idade completos é considerada, respectivamente:
a) Absolutamente incapaz e criança.
b) Relativamente capaz e criança.
c) Relativamente capaz e adolescente.
d) Capaz e adolescente.
e) Absolutamente incapaz e adolescente.

32ª Questão: Um adolescente torna-se plenamente capaz para a prática de todos atos da vida civil 
com:
a) 16 (dezesseis) anos completos.
b) 14 (quatorze) anos completos.
c) 18 (dezoito) anos completos.
d) 12 (doze) anos completos.
e) 13 (treze) anos completos.
 
33ª Questão: Assinale a alternativa que  NÃO contém um dos direitos fundamentais  da criança 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) Direito de opinião e expressão.
b) Direito à inviolabilidade da sua integridade física e moral.
c) Direito de buscar refúgio e orientação.
d) Direito ao trabalho compatível com suas condições físicas e psíquicas.
e) Direito a ser criado no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária livre 

da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

34ª Questão: Assinale a alternativa que contém formas de colocação da criança ou do adolescente 
em família substituta previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente:
a) guarda e adoção
b) doação e tutela
c) curatela e tutela
d) adoção e curatela
e) doação e curatela

35ª Questão: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em caso de adoção por casal 
residente fora do país, o estágio de convivência a ser cumprido no território nacional deve ser de:
a) No mínimo 45 (quarenta e cinco) dias.
b) No mínimo 60 (sessenta) dias.
c) No máximo 15 (quinze) dias.
d) No máximo 20 (vinte) dias.
e) No mínimo 30 (trinta) dias.

36ª Questão: Em relação à adoção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é  INCOR-
RETO afirmar:
a) Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro.
b) O adotante deve ser pelo menos 16 (dezesseis) anos mais velho do que o adotando.
c) A morte do adotante extingue a adoção, restabelecendo o poder familiar dos pais naturais.
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d) Pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 
curso do procedimento antes de prolatada a sentença.

e) Em se tratando de adotando maior  de 12 (doze) anos de idade,  é  necessário o seu consen-
timento.

37ª Questão: No que se refere às relações de parentesco, assinale a alternativa correta segundo o 
Código Civil;
a) Bisavô e bisneto são considerados parentes em linha reta.
b) Avô e neta são considerados parentes em linha colateral.
c) Tio e sobrinho são considerados parentes em linha reta.
d) Mãe e filho são considerados parentes naturais em linha transversal.
e) Pai e filho são considerados parentes afins em linha colateral.

38ª Questão: O funcionário público que, em razão da função, solicita para si vantagem indevida 
para deixar de praticar ato de ofício, fica sujeito às penas previstas para o crime de:
a) Corrupção ativa.
b) Prevaricação.
c) Favorecimento pessoal.
d) Corrupção passiva.
e) Usurpação de função pública.

39ª Questão: A fim de orientar a individualização da execução penal, os condenados devem ser 
classificados levando em consideração:
a) Comportamento e Situação Econômica.
b) Nível Cultural e Situação Econômica.
c) Vida pregressa e Comportamento.
d) Nível Cultural e Vida pregressa.
e) Antecedentes e Personalidade.

40ª Questão: Analise as seguintes proposições e assinale a alternativa com a resposta que está em 
consonância com a Constituição Federal:
I. A dignidade da pessoa humana é um dos princípios que regem as relações internacionais da 

República.
II. A erradicação da pobreza e da marginalização constitui um dos objetivos fundamentais da 

República.
III. A soberania é um dos princípios que regem as relações internacionais da República.
IV. O pluralismo político constitui um dos fundamentos da República.
V. A defesa da paz constitui um dos objetivos fundamentais da República.
VI. A prevalência  dos  direitos  humanos  constitui  um dos  princípios  que  regem as  relações 

internacionais da República.

a) As proposições I, III e V estão todas erradas.
b) As proposições II, V e VI estão todas certas.
c) As proposições II, IV e VI estão todas erradas.
d) As proposições I, II e VI estão todas certas.
e) As proposições IV, V e VI estão todas certas.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

41ª Questão: O Código de Ética do Assistente Social estabelece como deveres do assistente social 
nas relações com os usuários:
I. Devolver informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes 

possam usá-los para o fortalecimento de seus interesses.
II. Empenhar-se  na  viabilização  dos  direitos  sociais  dos  usuários,  através  dos  programas  e 

políticas sociais.
III. Contribuir  para a  alteração  da  correlação  de  forças  institucionais,  apoiando as  legítimas 

demandas de interesse da população usuária.
IV. Contribuir  para a  criação de mecanismos  que venham desburocratizar  a  relação  com os 

usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.

a) As proposições III e IV estão corretas.
b) As proposições I e IV estão corretas.
c) As proposições II e III estão corretas.
d) Apenas a proposição II está correta.
e) As proposições I, III e IV estão corretas.

42ª Questão: A produção de pesquisas tem sido relevada como uma das maiores preocupações do 
Serviço Social,  a elaboração de uma pesquisa e a produção científica fazem parte de um único 
processo que requer  do pesquisador  um olhar  sistemático  para a  realidade.  No que se refere  à 
atuação do pesquisador e o resultado da pesquisa é correto afirmar:
a) A pesquisa terá reconhecimento social e intelectual se for realizada de maneira sistematicamente 

rígida e assim defendida quando da sua conclusão.
b) O valor social atribuído à pesquisa será dado com o decorrer dos anos, sendo desnecessária a 

utilização de um processo sistematizado.
c) O pesquisador é reconhecido e gera transformação através de sua postura crítico-dialética, o que 

admite a negação de qualquer sistematização para dar lugar a idéias inovadoras.
d) A análise  antecipada,  seguida de pesquisa precisa e sistematização extremamente exigente  e 

rígida, trará ao pesquisador a legitimidade social reconhecida.
e) É através do compromisso previamente assumido pelo pesquisador com a construção de um 

conhecimento rigoroso, que a pesquisa terá sua validade social reconhecida.

43ª Questão: O Serviço Social é regulamentado como profissão liberal na sociedade, entretanto não 
se realiza como tal. Isso significa que o assistente social não possui todos os meios necessários para 
a realização de seu trabalho autônomo. 
Da afirmação acima extrai-se:
I. Que o assistente social depende de recursos previstos nos programas e projetos de quem o 

contrata.
II. A  Instituição  é  um  condicionante  ao  trabalho  do  assistente  social  já  que  cabe  a  este 

organizar o processo de trabalho da instituição.
III. O assistente social depende de uma relação de compra e venda de força de trabalho.
IV. O assistente social não se enquadra na relação de compra e venda de força de trabalho.

a) As proposições I e III estão corretas.
b) As proposições II e IV estão corretas.
c) As proposições II e III estão corretas.
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d) As proposições I, II e IV estão corretas.
e) Apenas a proposição IV está correta.

44ª Questão: Em relação aos conceitos de perícia social, estudo social, parecer, pesquisa social e 
relatório social, assinale a alternativa correta.
a) Perícia social  consiste em um instrumento processual no qual o assistente social  realiza  um 

exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial, sem emitir 
parecer.

b) Parecer  social  é  estruturado  a  partir  de  elementos  como  identificação,  metodologia,  relato 
analítico e conclusão.

c) Pesquisa social consiste em coletar dados a partir de instrumental definido pelo assistente social. 
d) Relatório social é o instrumento pelo qual o assistente social realiza exame de situações sociais 

com a finalidade de subsidiar uma pesquisa.
e) Estudo  social  é  o  instrumento  utilizado  para  conhecer  e  analisar  a  situação  vivida  por 

determinados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais, sobre o qual fomos chamados a opinar.

45ª Questão: As infrações ao Código de Ética do Assistente Social acarretam penalidades de multa 
à cassação do exercício profissional. Neste sentido é correto afirmar:
a) A pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional pelo 

prazo de 30 (trinta) dias a 3 (três) anos. 
b) Cumpre ao Conselho Regional a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares.
c) Cumpre ao Conselho Federal a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares.
d) A punibilidade do assistente social, por falta sujeita a processo ético e disciplinar, prescreve em 

4 (quatro) anos, contados da data da verificação do fato respectivo.
e) As dúvidas na observância do Código de Ética e os casos omissos serão resolvidos, tão somente, 

pelo Conselho Federal de Serviço Social.

46ª Questão: Conforme as adaptações do Serviço Social às transformações societárias, assinale a 
alternativa correta.
a) O amadurecimento do Serviço Social teve início a partir do século XXI.
b) Políticas  sociais  que implementam sistemas descentralizadores  permitem ao assistente social 

transpor a condição de executor para assumir posições de planejamento e gestão de políticas 
sócio-assistenciais.

c) As  entidades  representativas  do  Serviço  Social  construíram  um  projeto  ético-político 
profissional porque contaram com o apoio da categoria dos assistentes sociais e dos organismos 
governamentais. 

d) O  assistente  social  ao  assumir  a  posição  de  planejamento  e  gestão  de  políticas  sócio-
assistenciais em um projeto não poderá ser seu executor final.

e) A legislação brasileira  para o Serviço Social  foi  reformulada a  partir  de um movimento  da 
categoria e da constituição de Conselhos de Classes.

47ª Questão: A questão social,  objeto de intervenção profissional do assistente social,  pode ser 
considerada:
I. Como base de fundação sócio-histórica do Serviço Social.
II. Como base de um processo de investigação continuado.
III. Como um dos elementos importantes para a justificação das políticas sociais, bem como as 

políticas sociais, por si, justificam a questão social.
IV. Como um avanço da nova proposta curricular do Serviço Social sustentado pela idéia de que 

os elementos que definem a questão social são as dificuldades dos indivíduos.

a) As proposições I, II e III estão corretas.
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b) As proposições III e IV estão corretas.
c) As proposições I e II estão corretas.
d) Apenas a proposição I está correta.
e) As proposições I e IV estão corretas.

48ª Questão: A pesquisa da realidade social é vista como um recurso importante para a formulação 
de propostas de trabalho, porque:
a) Em razão das políticas  públicas descentralizadas,  o assistente social  precisa ter domínio das 

particularidades da questão social no âmbito municipal e regional.
b) É instrumento capaz de provocar mudanças imediatas e expressivas na sociedade a partir da 

conjectura de políticas sociais. 
c) A prática do trabalho não pode ser tratada em separado da pesquisa, uma vez que esta é tida 

como único elemento  para a  formulação  de propostas  capazes  de atribuir  materialidade  aos 
princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional. 

d) É a partir da pesquisa que a investigação passa a ter legitimidade. 
e) O  Serviço  Social  tem  também  um  efeito  material,  e  quanto  mais  apurado  o  processo 

investigatório  através  da  pesquisa,  maiores  as  possibilidades  de  elevar  socialmente  os 
indivíduos. 

49ª Questão: A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) estabelece competências à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Com relação a estas competências é correto afirmar:
a) Compete  aos  Municípios  executar,  de  forma  independente,  os  serviços,  os  programas  e  os 

projetos de enfrentamento da pobreza.
b) Compete  aos  Estados  conceder  registro  e  certificado  de  entidade  beneficente  de assistência 

social.
c) Compete ao Distrito Federal efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
d) Compete a União apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 

enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local.
e) Compete  aos  Municípios  e  aos  Estados  prestar  os  serviços  assistenciais  mediante  critérios 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

50ª Questão: Refere o artigo 20 da Lei Orgânica do Assistente Social: “O Benefício de Prestação 
Continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso com 70 (setenta)  anos ou mais e que comprovem não possuir  meios  de prover a própria 
manutenção e nem tê-la provida por sua família”.
A respeito deste benefício assinale a alternativa INCORRETA.
a) O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 

outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da aposentadoria.
b) A situação  de internado não prejudica  o direito  do idoso ou do portador  de deficiência  ao 

benefício.
c) O beneficio de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da 

continuidade das condições que lhe deram origem.
d) Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada 

para a vida independente e para o trabalho.
e) A concessão  do  benefício  ficará  sujeita  a  exame  médico  pericial  e  laudo  realizados  pelos 

serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social. 
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51ª Questão: De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, nas relações entre o assistente 
social e a justiça, assinale a alternativa correta.
a) É dever do assistente social atuar em perícia, quando tiver conhecimento dos fatos, mesmo que 

a situação esteja fora da sua área de competência, se o juiz assim determinar.
b) É dever  do  assistente  social  obter  autorização  prévia  das  conclusões  do  laudo,  para  então 

apresentar à justiça, sob pena de incorrer na violação do sigilo profissional.
c) É vedado  ao  assistente  social  comparecer  às  audiências,  quando  intimado  para  depor,  para 

declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional. Esta declaração deve ser por ofício.
d) É vedado ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que 

tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado.
e) É dever do assistente social revelar ao Ministério Público situação sigilosa do usuário, sob pena 

de incorrer no crime de sonegação de objeto de valor probatório.

52ª Questão: Dos princípios e das diretrizes estabelecidos para a organização da assistência social 
estabelecidos pela Lei Orgânica de Assistência Social, assinale a alternativa correta.
I. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, corresponde a um dos princípios da 
LOAS.

II. Participação  da população,  por meio de organizações  representativas,  na formulação  das 
políticas  e  no controle  das  ações  em todos  os  níveis,  corresponde a  uma das  diretrizes  da 
LOAS.

III. Primazia  da  responsabilidade  do  Estado  na  condução  da  política  de  assistência  social, 
corresponde a um dos princípios da LOAS.

IV. 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, corresponde a uma das diretrizes da LOAS.

a) Somente a proposição IV está correta.
b) Somente a proposição II está correta.
c) Estão corretas as proposições III e I.
d) Estão corretas as proposições I e II.
e) Estão corretas as proposições I, III e IV.

53ª Questão: A Lei  Nacional  de Adoção introduziu modificações  no Estatuto da Criança e  do 
Adolescente  e  nos  artigos  1.618,  1.619  e  1.734  do  Código  Civil.  Assinale  a  alternativa  que 
corresponde ao texto modificado pela referida Lei.
a) A sentença  que  destituir  ambos  ou  qualquer  dos  genitores  do  poder  familiar  fica  sujeita  a 

contestação, que deverá ser recebida no efeito suspensivo e devolutivo. 
b) A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência efetiva do poder público e 

de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei no 8.069/1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

c) Não caberá ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após 
o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a 
criança for encaminhada para adoção. 

d) A autoridade  judiciária,  de  ofício  ou  a  requerimento  das  partes  ou  do  Ministério  Público, 
determinará a realização de estudo social ou perícia médica, bem como a oitiva de testemunhas 
que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar 
previstas. 
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e) Na definição  das  prioridades  a  serem atendidas  com os  recursos  captados  pelos  Conselhos 
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano 
Nacional  de  Promoção,  Proteção  e  Defesa  dos  Direitos  de  Crianças  e  Adolescentes  à 
Convivência  Familiar,  bem  como  as  regras  e  princípios  relativos  à  garantia  do  direito  à 
convivência familiar previstos nesta Lei.

54ª  Questão: A  Lei  Nacional  de  Adoção  estendeu  as  competências  dos  Conselhos  Tutelares, 
permitindo a estes:
a) Ingressar com ação de investigação de paternidade quando da recusa do suposto pai em assumir 

a paternidade a ele atribuída. 
b) Requerer a juntada de documentos  complementares e a realização de outras diligências que 

entender necessárias.
c) Representar  ao  Ministério  Público  para  efeito  das  ações  de  perda  ou  suspensão  do  poder 

familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 
família natural. 

d) Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares.
e) Comunicar às autoridades competentes todos os casos de crianças e adolescentes portadores de 

moléstias infecto-contagiosas.

55ª Questão: Estabelece  o artigo 5º  da Lei  Maria da Penha: “Configura 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”.  Nos termos do referido 
artigo, a violência contra a mulher pode ocorrer: 
I. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
II. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são 

ou  se  consideram  aparentados,  unidos  por  laços  naturais,  por  afinidade  ou  por  vontade 
expressa.

III. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor coabite com a ofendida.

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Apenas a proposição I está correta.
c) Apenas a proposição III está correta.
d) As proposições II e III estão corretas.
e) As proposições I e II estão corretas.

56ª Questão: Reza o artigo 13 da Lei Maria da Penha: “Ao processo, ao julgamento e à execução 
das causas cíveis  e criminais  decorrentes  da prática  de violência  doméstica  e  familiar  contra  a 
mulher aplicar-se-ão as normas...”. As normas a que se refere o citado artigo dizem respeito às 
legislações: 
a) Da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem como 

estabelecido nesta Lei.
b) Dos Códigos de Processo Penal, Processo Civil, da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso.
c) Dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil.
d) Somente do Código de Processo Penal e legislação específica. 
e) Somente do Código do Processo Civil e legislação específica.

57ª Questão: Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos itens que constituem objetivos 
da mediação familiar.
a) Intermediar os conflitos, facilitar a comunicação entre as partes, guiar as trocas interacionais, 

alcançar um acordo escrito das questões processuais.
b) Reduzir conflitos, melhor utilização do sistema legal, reduzir as ações na justiça, reestabelecer a 

relação entre as partes.
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c) Identificar  e clarificar  os pontos específicos em questão,  melhor utilização do sistema legal, 
alcançar um acordo escrito das questões discutidas, reduzir conflitos, gerenciar a agressividade.

d) Reduzir  conflitos,  facilitar  a  comunicação,  identificar  e  clarificar  os  pontos  específicos  em 
questão, melhor utilização do sistema legal, alcançar um acordo escrito das questões discutidas.

e) Reduzir as ações na justiça, promover acordos, garantir a partilha de bens e a guarda dos filhos.

58ª  Questão: O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  disciplina  acerca  da  implantação  dos 
Conselhos Tutelares e estabelece:
a) Em cada município com mais de 30 (trinta) mil habitantes haverá, no mínimo, dois Conselhos 

Tutelares.
b) Os Conselhos Tutelares serão compostos por cinco membros, escolhidos pela comunidade local 

para mandato de três anos, permitida uma recondução.
c) Em municípios com mais de 100 (cem) mil habitantes, os Conselhos Tutelares serão compostos 

de sete membros, com mandato de dois anos, permitida a recondução.
d) Os Conselhos Tutelares serão compostos por sete membros, escolhidos pela comunidade local 

para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
e) O Município que não instalar seu Conselho Tutelar poderá ser acionado para fazê-lo, mediante 

mandado de segurança.

59ª Questão: No que concerne ao direito das crianças ao acesso à justiça, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Qualquer notícia a respeito do ato infracional não poderá identificar a criança ou adolescente, 

vedando-se apelido e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
b) A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses 

destes colidirem com os de seus pais ou responsável.
c) Os menores de 18 (dezoito) anos serão representados por seus pais, tutores ou curadores, na 

forma da legislação civil ou processual.
d) A  assistência  judiciária  gratuita  será  prestada  através  de  defensor  público  ou  advogado 

nomeado.
e) Uma vez demonstrado o interesse e justificada a finalidade, é permitida a expedição de cópia de 

atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se 
atribua autoria de ato infracional.

60ª Questão: O adolescente autor de ato infracional tem seus direitos individuais preservados de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre esses direitos estão:
a) O adolescente não tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, mas deverá 

ser informado dos motivos que levaram à apreensão.
b) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, exceto por ordem judicial.
c) Em caso de privação de liberdade,  em razão de flagrante  da prática  de ato infracional,  não 

poderá ser examinada a possibilidade de liberação imediata.
d) A comunicação imediata ao Ministério Público e à família do apreendido ou à pessoa por ele 

indicada do local onde o adolescente se encontra recolhido.
e) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

61ª Questão: Reza o artigo 10 do Estatuto  do Idoso:  “É obrigação do Estado e  da sociedade, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.” O direito ao 
respeito, assegurado ao idoso consiste em:
a) Na permissão de ir, vir e estar em quaisquer logradouros públicos e espaços comunitários.
b) Na prioridade aos cuidados da sua saúde, em detrimento de adultos em situações emergenciais.
c) Na preservação dos espaços, bem como dos objetos pessoais.
d) Na execução dos atos e diligências judiciais.
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e) Na participação irrestrita da vida política.

62ª Questão: No tocante a colocação da criança e do adolescente em família substituta, a Nova Lei 
de Adoção produziu modificações importantes. Assinale a alternativa  correta  que corresponde a 
estas modificações.
a) Se  os  pais  forem  falecidos,  tiverem  sido  destituídos  ou  suspensos  do  poder  familiar,  ou 

houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser 
formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada 
a assistência de advogado

b) A autoridade  judiciária,  de  ofício  ou  a  requerimento  das  partes  ou  do  Ministério  Público, 
determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe inter-profissional, 
decidindo sobre  a  concessão de  guarda  provisória,  bem como,  no  caso  de adoção,  sobre  o 
estágio de convivência.

c) Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que possível, a criança ou o 
adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

d) É  recíproco  o  direito  sucessório  entre  o  adotado,  seus  descendentes,  o  adotante,  seus 
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, observada a ordem de vocação hereditária.

e) A adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do representante legal do adotando.

63ª Questão: Com relação a Adoção, na perspectiva da Lei Nacional de Adoção, é correto afirmar. 
I. Para  adoção  conjunta  é  indispensável  que  os  adotantes  sejam  casados  civilmente,  ou 

mantenham união estável.
II. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, 

vier a falecer no curso do procedimento, após prolatada a sentença.
III. A guarda de fato dispensa a realização do estágio de convivência.
IV. Acesso ao processo de adoção poderá ser deferido ao adotado maior de 18 (dezoito) anos.

a) Somente a proposição I está correta.
b) As proposições II e IV estão corretas.
c) As proposições I e III estão corretas.
d) As proposições III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

64ª Questão: A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência a serem aplicadas 
pela autoridade judiciária nos casos de violência contra a mulher.
 Em relação a estas medidas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 

atendimento.
b) Determinar  o encaminhamento  da ofendida ao órgão de assistência  judiciária,  quando for o 

caso.
c) Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos.
d) determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio,  após 

afastamento do agressor.
e) determinar a separação de corpos.
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65ª Questão: De acordo com o Estatuto do Idoso, as entidades governamentais que descumprirem 
as determinações estabelecidas pela lei estarão sujeitas a penalidades. São penalidades aplicáveis a 
estas entidades: 
I. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. 
II. Interdição de unidade ou suspensão de programa.
III. Afastamento provisório de seus dirigentes.
IV. Multa.

a) As proposições I e II estão corretas.
b) Somente a proposição III está correta.
c) As proposições II e IV estão corretas.
d) As proposições I e IV estão corretas.
e) Somente a proposição II está correta.

66ª  Questão: A  Convenção  Relativa  à  Proteção  das  Crianças  e  a  Cooperação  em Matéria  de 
Adoção Internacional – Convenção de Haia, aprovada em 1993, tem por objetivo:
I. Estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse 

superior da criança e verificar se os futuros pais adotivos estão aptos para adotar.
II. Produzir informações sobre a legislação de seus Estados em matéria  de adoção e outras 

informações gerais, tais como estatísticas e formulários padronizados.
III. Instaurar um sistema de cooperação entre os Estados Contratantes que assegure o respeito às 

mencionadas  garantias  e,  em  conseqüência  previna  o  seqüestro,  a  venda  ou  o  tráfico  de 
crianças.

IV. Assegurar o reconhecimento  nos Estados Contratantes  das adoções realizadas  segundo a 
Convenção.

a) As proposições III e IV estão corretas.
b) As proposições I e III estão corretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) As proposições I e II estão corretas.
e) Apenas a proposição I está correta. 

67ª Questão: A situação da pesquisa em Serviço Social, os tipos de pesquisa em uso e a questão 
teórico-metodológica é analisada sob a perspectiva de alguns doutrinadores.
Nesse contexto aparece a pesquisa avaliativa que é uma forma de investigação bastante comum na 
prática do Serviço Social. A respeito desse tipo de pesquisa assinale a alternativa correta.
a) A pesquisa avaliativa supõe uma organização sistemática para a produção do saber e de uma 

produção que tenha possibilidade de difusão e de comunicação.
b) A pesquisa avaliativa tem o pensamento ligado ao pragmatismo.
c) A pesquisa avaliativa tem por objeto a análise dos resultados de uma intervenção, em função 

dos objetivos propostos pelas instituições.
d) É uma forma  de  investigação  inovadora  que  reproduz o sistema  a partir  da  perspectiva  de 

análise da questão social, objeto de intervenção do Serviço Social.
e) É uma forma  de  investigação  que  permite  a  elaboração  de  diagnósticos  precisos,  uma  vez 

consultada a população para avaliar as demandas. 
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68ª  Questão: Refere  o  artigo  86  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente:  “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”. 
Assim sendo, pode-se afirmar que são linhas de ação da política de atendimento:
a) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos 

dos direitos da criança e do adolescente.
b) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 

órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 
popular paritária  por meio de organizações  representativas,  segundo leis  federal,  estaduais e 
municipais.

c) Municipalização do atendimento.
d) Integração  operacional  de  órgãos  do  Judiciário,  Ministério  Público,  Defensoria,  Segurança 

Pública e Assistência Social.
e) Serviço  de  identificação  e  localização  de  pais,  responsável,  crianças  e  adolescentes 

desaparecidos.

69ª Questão: O tema perícia social na esfera do judiciário vem produzindo importantes debates, 
entretanto, não é claro para os assistentes sociais judiciários a diferença entre estudo social e perícia 
social. Assinale a alternativa correta no que concerne a estes instrumentos. 
a) A realização da perícia implica na elaboração de um estudo social, porém o estudo social não é 

em princípio uma perícia, porque a perícia não tem a finalidade de emitir um parecer sobre o 
caso. 

b) O estudo social não se remete a situações passadas, foca-se na situação atual das partes.
c) A perícia social é um processo pelo qual o Assistente Social realiza um exame de situações 

sociais, com a finalidade de emitir um parecer.
d) Para elaboração da perícia com maior precisão, o perito deve estabelecer vínculo de intimidade 

com as partes.
e) A perícia social não pode ser considerada meio probatório, já o estudo social poderá constituir 

elemento de prova processual.

70ª Questão: Entre os instrumentos técnico-operativos utilizados pelo assistente social no Poder 
Judiciário, a entrevista, a visita domiciliar e registros como relatórios, laudos e pareceres, figuram 
como mais comuns. A respeito destes instrumentos, complete as lacunas abaixo. 
I. _____________________  tem  por  objetivo  clarificar  situações,  considerar  o  caso  nas 

particularidades de seu contexto sociocultural e de relações sociais.
II. ______________________ é utilizado no judiciário como mais um elemento de “prova”, a 

fim de dar suporte à decisão judicial.
III. ______________________  possibilita  a  construção  de  alternativas  de  intervenções, 

devendo, para tal, partir do manifesto pelos sujeitos e/ou situação que provocou a ação. 
IV.  ____________________  apresentação  descritiva  e  interpretativa  de  uma  situação  ou 

expressão da questão social.
V. _______________________esclarecimentos  e  análises  com  base  em  conhecimento 

específico  do  Serviço  Social,  a  uma  questão  ou  questões  relacionadas  a  decisões  a  serem 
tomadas.
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a) Relatório social / Parecer social / Entrevista / Visita domiciliar / Laudo social.
b) Parecer social / Visita domiciliar / Laudo social / Entrevista / Relatório social.
c) Visita domiciliar / Laudo social / Entrevista / Parecer social / Relatório social.
d) Visita domiciliar / Laudo social / Entrevista / Relatório social / Parecer social.
e) Laudo social / Entrevista / Parecer social / Visita domiciliar / Relatório social. 

71ª  Questão: A  adoção  internacional  passou  a  ser  amplamente  tratada  pela  Lei  Nacional  de 
Adoção. Assinale a alternativa correta no tocante a esta nova disciplina.
I. Se  a  legislação  do  país  de  acolhida  assim  o  autorizar,  admite-se  que  os  pedidos  de 

habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. 
II. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima 

de 2 (dois) anos, podendo ser renovada.
III. Incumbe  à  Autoridade  Central  Federal  Brasileira  fazer  exigências  e  solicitar 

complementação sobre estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no 
país de acolhida.

IV. A pessoa  ou  casal  estrangeiro,  interessado  em adotar  criança  ou  adolescente  brasileiro, 
deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de 
adoção  internacional  no  país  de  acolhida,  assim  entendido  aquele  onde  está  situada  sua 
residência habitual.

a) Somente a proposição IV está correta.
b) As proposições I e IV estão corretas.
c) As proposições II e III estão corretas.
d) Somente a proposição III está correta.
e) As proposições III e IV estão corretas.

72ª  Questão: A  respeito  dos  Centros  Educacionais  Regionais  e  dos  Centros  de  Internação 
Provisória, é correto afirmar:
I. Os Centros de Internação Provisória são unidades destinadas ao cumprimento de medida 

sócio-educativa de internação, antes da sentença, pelo prazo máximo de dois meses. 
II. Os Centros  Educacionais  Regionais  são  unidades  de  administração  direta  e  indireta  do 

Governo Estadual, em parceria técnico financeira entre o Governo do Estado e entidades da 
Sociedade Civil.

III. O prazo de internação nos Centros Educacionais Regionais não pode exceder três anos.
IV. Os  Centros  de  Internação  Provisória  são  unidades  de  administração  direta  do  Governo 

Estadual.

a) As proposições I e III estão corretas.
b) As proposições II e IV estão corretas.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente a proposição III está correta.
e) As proposições I, II e III estão corretas.

73ª Questão: Em relação à Remissão, é correto afirmar.
a)  A remissão só poderá ser concedida por autoridade judicial. 
b) A remissão poderá incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, 

exceto a liberdade assistida.
c) Poderá ser concedida antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional.
d)  A remissão poderá ser revertida ao final do cumprimento da medida de internação.
e) A remissão, enquanto medida judicial, independe da manifestação do Ministério Público. 
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74ª Questão: Assinale a alternativa correta.
a) O Fundo para Infância e Adolescência – FIA é administrado pelos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.
b) Os membros dos Conselhos Municipais de Direito serão eleitos pela comunidade, na forma que 

a lei municipal determinar.
c) O Conselho Tutelar é órgão jurisdicional, paritário e autônomo.
d) O Fundo para a Infância e Adolescência é um fundo de natureza privada. 
e) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é competente para deliberar 

sobre matéria privativa de todos os âmbitos da Administração Pública.
75ª Questão: O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como Direitos Fundamentais o 
Direito à vida e à saúde e a esse respeito dispõe em seu artigo 8º: “É assegurado à gestante, através 
do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal”. A este artigo foi acrescido pela Lei 
Nacional de Adoção: 
I.  Incumbe ao poder público proporcionar assistência médica à gestante e à mãe, no período 

pré e  pós-natal,  inclusive  como forma  de  prevenir  ou minorar  as  conseqüências  do estado 
puerperal.

II. A assistência psicológica no período pré e pós-natal deverá ser também prestada a gestantes 
ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção.

III. As gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhada as Varas da Infância e da Juventude. 

a) Todas as proposições estão corretas.
b) As proposições I e II estão corretas.
c) Somente a proposição I está correta.
d) As proposições I e III estão corretas. 
e) As proposições II e III estão corretas.

76ª Questão: Os Direitos Fundamentais da Pessoa Idosa, garantidos pelo Estatuto do Idoso, consta 
o Direito dos Alimentos. Seu artigo 11 reza: “Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei 
civil”. Assinale a alternativa correta a respeito deste dispositivo.
a) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Poder Judiciário, sendo 

competente o juiz da Vara de Família.
b) Se o idoso não possuir  condições  econômicas  de prover  o  seu sustento,  impõe-se aos  seus 

familiares, desde que impetrada ação pelo Ministério Público.
c) Incumbe ao Conselho Municipal  do Idoso ingressar  com ação de alimentos  junto ao Poder 

Judiciário.
d) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.
e) Ao idoso que  não  possuir  condições  econômicas  de  prover  o  seu  sustento,  é  assegurado o 

benefício mensal de ½ salário mínimo.

77ª Questão: A mediação familiar, que começa a ser difundida no Brasil, teve origem nos Estados 
Unidos, nos anos de 1970. Nas décadas seguintes passou a ser utilizada no Canadá e na França. 
Com relação a esta técnica de mediação de conflitos familiares é correto afirmar.
a) No  âmbito  do  judiciário,  a  mediação  familiar  é  uma  forma  judicializada  de  resolução  de 

conflitos.
b) A técnica de mediação de conflitos familiares surgiu dentro dos contextos social, estrutural e 

institucional.
c) A mediação familiar judicial implica na atuação do mediador em processos já instaurados.
d) A mediação de conflitos surge prioritariamente da necessidade de oferecer apoio à justiça
e) A mediação familiar no campo jurídico está voltada para a legalidade dos atos. 
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78ª Questão: A elaboração de projetos é uma constante na prática profissional do assistente social. 
Sobre projeto, assinale a alternativa correta.
a) É uma ação social planejada, baseada nas intervenções realizadas e no levantamento minucioso 

de determinada situação.
b) Projeto consiste em fase complementar ao planejamento e não pode estar vinculado a prazos de 

execução.
c) É uma ação social planejada, estruturada em pesquisas, resultados e atividades baseados em 

uma quantidade ilimitada de recursos e de tempo.
d) Projeto é fase preliminar de um planejamento. 
e) É uma ação social planejada, estruturada em objetivos, resultados e atividades baseados em uma 

quantidade limitada de recursos e de tempo.
79ª Questão: Conforme o artigo 32 da Lei Maria da Penha, o Poder Judiciário, na elaboração de sua 
proposta  orçamentária,  poderá  prever  recursos  para  a  criação  e  manutenção  da  equipe  de 
atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo subseqüente 
admite  que enquanto não estruturados  os Juizados  de Violência  Doméstica  e Familiar  contra  a 
Mulher,  terão competência para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, as Varas:
a) Criminais.
b) Da Família
c) Cíveis
d) De Execução Penal.
e) Da Infância e Juventude.

80ª Questão: A convivência familiar e comunitária é direito fundamental assegurado às crianças e 
adolescentes pelas Leis 8.069/90 e 12.010/09. A esse respeito é correto afirmar:
a) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 1 (um) ano.
b) Em caso de colocação em família substituta, sempre que possível, a criança ou o adolescente 

será previamente ouvido pelo Ministério Público. 
c) Toda criança  ou  adolescente  que  estiver  inserido  em programa de  acolhimento  familiar  ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses.
d) Toda criança  ou  adolescente  que  estiver  inserido  em programa de  acolhimento  familiar  ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses.
e) Em caso de colocação em família substituta, as crianças maiores de 8 (oito) anos devem ser 

ouvidas em audiência e será necessário seu consentimento.

81ª  Questão: A  Lei  Nacional  de  Adoção  estendeu  as  garantias  asseguradas  pela  medida  de 
colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas às crianças indígenas, passando a ser 
obrigatório:
I. Que a colocação familiar  ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a 

membros da mesma etnia.
II. Que a  intervenção  e  oitiva  da  criança  e  adolescente  de  comunidade  indígena  seja  feita 

perante a equipe inter-profissional da FUNAI.
III. Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e 

tradições,  bem como suas instituições,  desde que não sejam incompatíveis  com os direitos 
fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal.

IV. Que seja preservada a manutenção dos vínculos entre irmãos.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente a alternativa I está correta.
c) As alternativas I, II e III estão corretas.
d) As alternativas I e III estão corretas.
e) As alternativas III e IV estão corretas.
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82ª Questão: A aprovação do texto da Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de 
Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional ocorreu no Brasil, por:
a) Decreto do Presidente da República.
b) Resolução do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras.
c) Medida Provisória.
d) Iniciativa  do  Senado  Federal  em  votação  única  no  Congresso  Nacional  e  ratificada  pelas 

Câmaras Estaduais.
e) Decreto Legislativo.

83ª Questão: De acordo com a LOAS, “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo”. É competente para propor ao Poder Executivo a alteração destes limites de renda. 
a) O Conselho Nacional do Idoso.
b) O Conselho Nacional de Assistência Social.
c) O Conselho Municipal do Idoso.
d) O Ministério Público.
e) O Juiz.

84ª  Questão: Assinale  a  alternativa  correta no  que  diz  respeito  às  entidades  de  acolhimento 
institucional, de acordo com a nova lei de adoção.
I. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter 

excepcional  e  de  urgência,  acolher  crianças  e  adolescentes  sem  prévia  determinação  da 
autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 48 (quarenta e oito) horas ao Juiz 
da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. 

II. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em 
risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Conselho de Direitos 
das Crianças e Adolescentes.

III. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente,  a entidade responsável 
pelo programa de acolhimento institucional  ou familiar  elaborará um plano institucional  de 
atendimento,  visando  à  reintegração  familiar,  ressalvada  a  existência  de  ordem  escrita  e 
fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá 
contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta Lei. 

a) Nenhuma proposição está correta.
b) Todas as proposições estão corretas
c) Somente a proposição I está correta
d) As proposições II e III estão corretas
e) As proposições I e III estão corretas.

85ª Questão: A obrigação de reparar o dano constitui:
a) imposição decorrente da medida de prestação de serviços à comunidade.
b) medida protetiva.
c) imposição decorrente da medida de advertência.
d) medida sócio-educativa.
e) medida aplicada aos pais por atos praticados como furto ou roubo.

86ª Questão: A inserção do adolescente em regime de semi-liberdade é determinado como:
a) Medida de internação em Centros Educacionais Regionais.
b) Forma de transição para o meio aberto.
c) Medida compulsória, sendo permitida saídas somente com autorização judicial. 
d) Medida de internação em Centros de Internação Provisória.
e) Extinção de pena.
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87ª Questão: “A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de 
procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de 
forma oral,  escrita  ou impressa,  por meio das artes  ou por qualquer  outro meio  escolhido pela 
criança”. Esta norma foi extraída: 
a) Da Declaração Universal dos Direitos Humanos
b) Do Estatuto da Criança e do Adolescente
c) Da Constituição Federal do Brasil
d) Da Convenção de Haia
e) Da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças
88ª Questão: As novas formas de organização familiar, principalmente decorrentes das mudanças 
na sociedade, incluem o conceito de família pluriparental. A respeito deste modelo familiar, assinale 
a alternativa correta:
a) A convivência  familiar  dos  parentes  colaterais  configura o modelo  de família  pluriparental, 

independente do grau de parentesco entre os membros.
b) A família pluriparental é constituída por ascendentes e descendentes em linha reta.
c) A família pluriparental não é assim caracterizada quando se estabelecem vínculos com mais de 

duas pessoas desempenhando as funções parentais. 
d) A família pluriparental é formada pela união de um homem e uma mulher, resultando em mais 

de um descendente.
e) A família pluriparental é entidade formada por um dos pais e seus filhos ou um dos avós ou 

bisavós com os netos ou bisnetos.

89ª Questão: São direitos e deveres garantidos pelo Código de Ética do Assistente Social:
I. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional.
II. Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência que julgar necessária para cada 

caso.
III. Pronunciamento público sobre caso que estiver atuando e este se tratar de assunto polêmico 

e de conhecimento público. 
IV. Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública.

a) As proposições I e III estão corretas.
b) As proposições II e IV estão corretas.
c) As proposições I e IV estão corretas.
d) As proposições II e III estão corretas.
e) As proposições III e IV estão corretas.

90ª  Questão: A  partir  do  movimento  de  reconceituação  do  serviço  social  novas  perspectivas 
surgem para  o  desempenho  da  profissão.  Em áreas  como  planejamento,  gestão  e  execução  de 
políticas,  programas  e  projetos  e  serviços  sócio  assistenciais  o  assistente  social  vem ganhando 
visibilidde. A partir deste contexto a profissão assume crescente papel:
I. Na construção do direito social das classes subalternizadas na sociedade brasileira.
II. No plano da seguridade social. 
III. Nos Fóruns e Conselhos vinculados as políticas sócio assistências.

a) Somente as proposições II e III estão corretas.
b) Somente as proposições I e III estão corretas.
c) Somente as proposições I e II estão corretas.
d) Somente a proposição I está correta.
e) Todas as proposições estão corretas.

 CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
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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, quando existir.

91ª Questão: Por padrão, um documento do Excel 2007 é salvo com a extensão:
a) xlsx
b) xls
c) exc
d) xls07
e) cal

A questão 92ª refere-se à seguinte imagem do aplicativo BrOffice.org Writer:

92ª Questão: O nome do arquivo que está sendo editado (incluindo a extensão) é:
a) BrOffice.org
b) BrOffice.org Writer
c) Noticia.odt – BrOffice.org Writer
d) Noticia.odt
e) Noticia.doc

93ª Questão: Em uma planilha do Excel 2007, a aplicação da fórmula =SOMA(1;2) fornece como 
resultado:
a) A soma dos valores contidos nas células A1 e A2
b) 1
c) 3
d) #REF
e) #ERRO

A questão 94ª refere-se à seguinte imagem do aplicativo Windows Live Mail:
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94ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) A ação de clicar no botão  envia o texto da mensagem para a impressora padrão.
b) A ação de clicar no botão  faz com que seja recebido um e-mail de confirmação sempre 

que algum dos destinatários receber a mensagem.
c) A mensagem será enviada para o endereço princesa.isabel@empresa.com.br em cópia oculta.
d) O número  indica que a mensagem tem 12 linhas.
e) A ação de clicar no botão   faz com que a mensagem inteira seja convertida em letras 

maiúsculas.

95ª Questão: Em um documento do Word 2007, a ação de clicar duas vezes sobre uma palavra faz 
com que:
a) Essa palavra seja excluída
b) O parágrafo em que se encontra essa palavra seja selecionado
c) Todo o documento seja selecionado
d) Essa palavra seja selecionada
e) O Word seja encerrado

96ª Questão: Considere que um documento do Word 2007 contém uma tabela com 3 colunas e 5 
linhas  e  que  todas  as  células  dessa  tabela  estão  preenchidas  com texto.  Assinale  a  alternativa 
correta:
a) É possível excluir linhas e colunas da tabela.
b) Uma vez que todas as células estão preenchidas, não é possível incluir nem excluir células da 

tabela.
c) É possível incluir apenas linhas, não sendo permitida a inclusão de colunas na tabela.
d) É possível incluir apenas colunas, não sendo permitida a inclusão de linhas na tabela.
e) É possível apenas excluir linhas da tabela, não sendo permitido incluir novas linhas.

Questão 97ª: O termo usado para definir mensagens de correio eletrônico (e-mail) não solicitadas, 
geralmente enviadas para um grande número de destinatários é:
a) Spyware
b) Engenharia Social
c) Spam
d) Cookie
e) Backup

Questão 98ª: Considere o seguinte texto de um documento do Word 2007. Considere ainda que o 
documento completo está mostrado na imagem: 
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Nesse documento, são aplicadas as seguintes configurações da janela “Localizar e substituir”:

O que acontece quando o usuário clica no botão “Substituir Tudo”?
a) A palavra “IMPORTANTE” é substituída por essencial (com todas as letras minúsculas).
b) A  palavra  “IMPORTANTE”  é  substituída  por  Essencial  (com  apenas  a  primeira  letra 

maiúscula).
c) A palavra “IMPORTANTE” é substituída por “ESSENCIAL” (com todas as letras maiúsculas).
d) A palavra “IMPORTANTE” é mantida no texto.
e) É exibida uma mensagem de erro e o Word é encerrado.

Questão 99ª: Com base na seguinte tela do Windows Explorer, assinale a alternativa correta:
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a) O arquivo “crimes.pdf” possui 854 KB de tamanho
b) O arquivo “Parecer.pdf” possui 259 KB de tamanho
c) O arquivo “Política de Segurança TJSC.pdf” foi modificado no dia 19/09/2008
d) O arquivo “Parecer.pdf” está contido na pasta “blog”
e) O arquivo “Parecer.pdf” é do tipo documento do Word 2007, com a extensão “.doc”
Questão 100ª: O Windows Defender é:
a) Um software que verifica se a cópia do Windows instalada no computador é legítima.
b) Uma versão do Windows.
c) Um dispositivo  de  hardware  que,  instalado  no  computador,  evita  seu  uso  por  pessoas  não 

autorizadas.
d) Um software antispyware incluído no Windows.
e) Uma  campanha  de  marketing  da  Microsoft  incentivando  os  usuários  a  adquirirem  cópias 

legítimas do Windows.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorte-o e leve-o consigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G A B A R I T O
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Língua Portuguesa 
1. B 2. C 3. C 4. A 5. A 6. D 7. D 8. B 9. D 10. A
11. E 12. A 13. B 14. E 15. C 16. D 17. A 18. E 19. C 20. E

Conhecimentos Gerais
21. B 22. E 23. A 24. C 25. B 26. E 27. D 28. B 29. E 30. C

Noções Básicas de Direito e Legislação
31. E 32. C 33. D 34. A 35. E 36. C 37. A 38. D 39. E 40. A

Conhecimentos Específicos
41. B 42. E 43. A 44. E 45. B 46. B 47. D 48. A 49. C 50. A
51. D 52. D 53. B 54. C 55. E 56. B 57. D 58. B 59. C 60. E
61. C 62. A 63. A 64. B 65. B 66. A 67. C 68. E 69. C 70. D
71. B 72. D 73. C 74. A 75. E 76. D 77. B 78. E 79. A 80. D
81. D 82. E 83. B 84. A 85. D 86. B 87. E 88. A 89. C 90. E

Conhecimentos Básicos em Informática
91. A 92. D 93. C 94. C 95. D 96. A 97. C 98. C 99. B 100. D

A  tenção  : O gabarito e o Caderno de Prova serão divulgados no dia 27 de julho, após as 16 (dezes-
seis) horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tjsc.jus.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O 
resultado não será fornecido por telefone.
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