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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

 
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Português, Noções de 
Direito e Conhecimentos Específicos.  
 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

No período estabelecido para a realização da prova objetiva está incluído o tempo necessário à 
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final). 

ATENÇÃO  Nos termos do Edital TJMG – 1ª Instância n. 01/2009, ―Será eliminado do Concurso 
Público o candidato que [...]: portar arma(s) [...];utilizar ou portar, mesmo que desligados [...] 
qualquer equipamento eletrônico como relógio digital [...] telefone celular [...] entre outros. [...]; 
fizer uso de livros, códigos [...]; deixar de entregar ao fiscal de sala o Caderno de Prova e a Folha e 
Respostas da Prova Objetiva ao terminá-la ou findo o prazo para sua realização.‖ (subitem 29, 
alíneas ―e‖ , ―f‖ , ―g‖ e ―j‖) 

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: QUATRO HORAS 

 
 
 
 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de duas ou mais 
alternativas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha 

 cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim 

distribuídas: 18 (dezoito) questões de Português,            

20 (vinte) questões Noções de Direito e 22 (vinte e duas) 

questões de Conhecimentos Específicos todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Português 
 

INSTRUÇÃO  As questões de 1 a 18 relacionam-se com o texto abaixo.  
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas. 

 
 

Fala, Amendoeira 
Carlos Drummond de Andrade – Fala, Amendoeira (1957) 

 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

40 
 

Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige que prestemos alguma 
atenção à natureza – essa natureza que não presta atenção em nós. Abrindo a 
janela matinal, o cronista reparou no firmamento, que seria de uma safira impecável 
se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha entre o céu e o chão – 
névoa baixa e seca, hostil aos aviões. Pousou a vista, depois, nas árvores que 
algum remoto prefeito deu à rua, e que ainda ninguém se lembrou de arrancar, 
talvez porque haja outras destruições mais urgentes. Estavam todas verdes, menos 
uma. Uma que, precisamente, lá está plantada em frente à porta, companheira mais 
chegada de um homem e sua vida, espécie de anjo vegetal proposto ao seu 
destino.  

Essa árvore de certo modo incorporada aos bens pessoais, alguns fios 
elétricos lhe atravessam a fronde, sem que a molestem, e a luz crua do projetor, a 
dois passos, a impediria talvez de dormir, se ela fosse mais nova. Às terças, pela 
manhã, o feirante nela encosta sua barraca, e ao entardecer, cada dia, garotos 
procuram subir-lhe o tronco. Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de 
árvore madura e magra, que já viu muita chuva, muito cortejo de casamento, muitos 
enterros, e serve há longos anos à necessidade de sombra que têm os amantes de 
rua, e mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos transeuntes. 

Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e 
outras já estriadas de vermelho, gradação fantasista que chegava mesmo até o 
marrom – cor final de decomposição, depois da qual as folhas caem. Pequenas 
amêndoas atestavam o seu esforço, e também elas se preparavam para ganhar 
coloração dourada e, por sua vez, completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, se 
não as colhe algum moleque apreciador do seu azedinho. E como o cronista lhe 
perguntasse – fala, amendoeira – por que fugia ao rito de suas irmãs, adotando 
vestes assim particulares, a árvore pareceu explicar-lhe: 

- Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data em que as folhinhas 
assinalam o equinócio do outono. Cumpro meu dever de árvore, embora minhas 
irmãs não respeitem as estações. 

- E vais outoneando sozinha? 
- Na medida do possível. Anda tudo muito desorganizado, e, como deves 

notar, trago comigo um resto de verão, uma antecipação de primavera e mesmo, se 
reparares bem neste ventinho que me fustiga pela madrugada, uma suspeita de 
inverno. 

- Somos todos assim. 
- Os homens, não. Em ti, por exemplo, o outono é manifesto e exclusivo. 

Acho-te bem outonal, meu filho, e teu trabalho é exatamente o que os autores 
chamam de outonada: são frutos colhidos numa hora da vida que já não é clara, 
mas ainda não se dilui em treva. Repara que o outono é mais estação da alma que 
da natureza. 

- Não me entristeças. 
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45 

- Não, querido, sou tua árvore-da-guarda e simbolizo teu outono pessoal. 
Quero apenas que te outonizes com paciência e doçura. O dardo de luz fere menos, 
a chuva dá às frutas seu definitivo sabor. As folhas caem, é certo, e os cabelos 
também, mas há alguma coisa de gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons 
suaves... Outoniza-te com dignidade, meu velho. 

 
 

 

Questão 1 

―[...] e serve há longos anos à necessidade de sombra que têm os amantes de rua, e 
mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos transeuntes.‖ (linhas 17-19) 
 
Nessa frase, em relação ao animal mencionado, é CORRETO afirmar que o cronista 
guarda, principalmente, um sentimento de 
  
A) desprendimento. 

B) afetividade. 

C) irritação. 

D) indiferença. 

 

Questão 02  

As seguintes associações sinonímicas estão corretas, EXCETO 
 
A) parábolas (linha 45) – narrações alegóricas.  

B) fustiga (linha 33) – açoita. 

C) placidez (linha 15) – serenidade.  

D) equinócio (linha 28) – época do ano em que os dias são maiores que as noites. 

 

Questão 03  

―Abrindo a janela matinal, o cronista reparou no firmamento que seria de uma safira 
impecável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha entre o céu e o chão 
[...].‖ (linhas 2-4) 
 
Assinale a alternativa em que a correspondência entre a expressão e o termo destacado 
está INCORRETA. 
 
A) observou o céu → reparou no firmamento 

B) cinza perfeito → safira impecável 

C) intensa cerração → longa barra de névoa 

D) tornar nublado → toldar a linha entre o céu e o chão 
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Questão 04 

Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que o principal objetivo do cronista é 
 
A) exaltar a beleza da rua com a presença das árvores. 

B) descrever uma árvore especial, sua velha amiga. 

C) destacar o efeito da chegada da nova estação sobre as amendoeiras. 

D) comparar seu envelhecer com a decrepitude da amendoeira. 

 

Questão 05  

No texto, o autor personifica a árvore, espiritualiza-a.  
 
Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre. 
 
A) ―Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e outras 

já estriadas de vermelho [...].‖ (linhas 19-20) 

B) ―[...] lá está plantada em frente à porta, companheira mais chegada de um homem 
[...].‖ (linhas 8-9) 

C) ―Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de árvore madura e magra, [...].‖ 
(linhas 15-16) 

D) ―Pequenas amêndoas atestavam o seu esforço, [...].‖ (linhas 22-23) 
 
 

Questão 06  

Assinale a alternativa que apresenta a frase que identifica com mais eficiência a 
intimidade da Árvore com o Homem  
 
A) ―Essa árvore de certo modo incorporada aos bens pessoais, [...].‖ (linha 11) 

B) ―– Somos todos assim.‖ (linha 35) 

C) ―[...], sou tua árvore-da-guarda [...].‖ (linha 42) 

D) ―E como o cronista lhe perguntasse – fala, amendoeira – por que fugia ao rito de suas 
irmãs [...].‖ (linhas 24-25) 
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Questão 07 

―Não vês? Começo a outonear. É 21 de março, data em que as folhinhas assinalavam o 
equinócio do outono. Cumpro meu dever de árvore [...].‖ (linhas 27-28) 
 
É CORRETO afirmar que no trecho acima 
 
A) o último verbo pertence à 2ª conjugação. 

B) há seis verbos. 

C) o verbo ―ser‖ se apresenta no modo subjuntivo. 

D) a frase inicial está no imperativo negativo. 

 

Questão 08 

―Pequenas amêndoas atestavam o seu esforço, e também elas se preparavam para 
ganhar coloração dourada, e [...] completado o ciclo, tombar sobre o meio-fio, [...].‖ (linhas 
21-23) 
 
É CORRETO afirmar que, dentre as formas verbais destacadas no período acima 
 
A) há um verbo na voz passiva. 

B) há um verbo no particípio. 

C) apenas um verbo se apresenta no infinitivo. 

D) os dois primeiros verbos estão flexionados no pretérito perfeito. 

 
 

Questão 09 

Leia os seguintes trechos do texto. 
 
―[...] – fala, amendoeira – [...].‖ (linha 25) 
―– Não me entristeças.‖ (linha 41)  
―Outoniza-te com dignidade, meu velho.‖ (linha 46) 
―Repara que o outono é mais estação da alma que da natureza.‖ (linha 39-40) 
 
Em relação ao que há de comum entre os verbos destacados nos trechos acima, assinale 
a alternativa CORRETA. 
 
A) O modo 

B) A voz 

C) A conjugação 

D) A transitividade 
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Questão 10 

―Anda tudo muito desorganizado, e, como deves notar, trago comigo um resto de verão 
[...].‖ (linhas 31-32) 
 
O termo destacado no trecho acima, quanto à função sintática, classifica-se em 
 
A) adjunto adverbial. 

B) aposto. 

C) predicativo do sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

 
 

Questão 11 

A única afirmativa que contém uma palavra cuja acentuação gráfica não segue a mesma 
regra das demais é 
 
A) amêndoas, névoa, ofício. 

B) espécie, paciência, mágoa. 

C) náufrago, náusea, equinócio. 

D) repugnância, espécie, idílio. 

 
 

Questão 12 

Quanto à acentuação tônica e ao número de sílabas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dignidade – paroxítona, quatro sílabas 

B) Ritmo – paroxítona, duas sílabas 

C) Estriadas – paroxítona, quatro sílabas 

D) Destruições – oxítona, três sílabas 

 

Questão 13 

Assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA em relação às expressões 
extraídas do texto. 
 
A) ―É 21 de março [...].‖ (linha 27) – O verbo indica tempo decorrido. 

B) ―[...] – Fala, amendoeira [...].‖ (linha 25) –  Presença de verbo no imperativo e  
vocativo.  

C) ―[...] Outonada [...].‖ (linha 38) – Colheita que se faz no outono. 

D) ―Gradação fantasista [...].‖ (linha 20) – Há um substantivo e um adjetivo. 
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Questão 14 

Assinale a afirmativa em que o(s) termo(s) em destaque NÃO ESTÁ(ÃO) corretamente 
classificado(s) quanto à função sintática.  
 
A) ―Em ti, por exemplo, o outono é manifesto e exclusivo.‖ (linha 36) – sujeito  

B) ―Não, querido, sou tua árvore-da-guarda e simbolizo teu outono pessoal.‖ (linha 42) – 
predicativo do sujeito 

C) ―Outoniza-te com dignidade, meu velho‖. (linha 46) – vocativo 

D) ―(...) Há alguma coisa de gracioso em tudo isso: parábolas, ritmos, tons suaves...‖ 
(linhas 45-48) – aposto 

 
 

Questão 15 

―Todas estavam ainda verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e outras já 
estriadas de vermelho (...) também elas se preparavam para ganhar coloração dourada.‖ 
(Linhas 19-23) 
 
Considerando o trecho acima, assinale a alternativa que NÃO CONTÉM um pronome 
substantivo. 
 
A) Todas 

B) Essa 

C) Algumas 

D) Outras 

 
 

Questão 16 

Marque a alternativa em que a associação sinonímica do termo grifado NÃO está correta. 
 
A) ―O dardo de luz [...].‖ (linha 43) – pequena lança 

B) ―[...] estriadas de vermelho [...].‖ (linha 20) – marcadas por linha fina que forma um 

sulco 

C) ―[...] ostentava folhas amarelas [...].‖ (linha 19) – exibia 

D) ―[...] atravessavam a fronde [...].‖ (linha 12) – pequeno tronco 
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Questão 17 

Em relação à palavra sublinhada na expressão ―suspeita de inverno‖ contida no texto, os 
seguintes sinônimos estão corretos, EXCETO 
 
A) receio. 

B) indício. 

C) sintoma. 

D) prenúncio. 

 
 

Questão 18 

―Cumpro o meu dever de árvore, embora minhas irmãs não respeitem as estações.‖ 
(linhas 28-29) 
 
É CORRETO afirmar que a oração destacada nesse período indica uma ideia de 
 
A) comparação. 

B) finalidade. 

C) concessão. 

D) consecução. 
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 Noções de Direito 
 
 

Questão 19 

É CORRETO afirmar que a Constituição de 1988 dispõe que a iniciativa para a criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração é privativa  
 
A) de Deputado federal. 

B) de Presidente da República.  

C) de Presidente do Congresso Nacional. 

D) de Senador.  

 
 

Questão 20 

É INCORRETO afirmar que a Constituição da República poderá ser emendada mediante 
proposta  
 
A) de mais de um terço das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma, pela maioria relativa dos seus membros.  

B) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados. 

C) de um terço, no mínimo, dos membros do Senado Federal. 

D) do Presidente da República. 
 
 

Questão 21 

Pela análise do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é 
CORRETO afirmar que a licença para tratar de interesse particular para os funcionários 
interinos e aos comissionados 
 
A) será concedida após comprovação da necessidade alegada. 

B) será concedida no máximo por seis meses. 

C) não será concedida antes de completados dois anos da nomeação. 

D) não será concedida.  
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Questão 22 

Com base no Estatuto do Funcionário Público Civil de Minas Gerais, é CORRETO afirmar 
que o funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, 
médica e farmacêutica fornecida e garantida às custas do 
 
A) Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.  

B) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.  

C) Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU.  

D) Serviço Único de Saúde – SUS. 

 
 

Questão 23 

Ante o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é 
INCORRETO afirmar que se trata de cargo de Direção do Tribunal de Justiça, o de 
 
A) Corregedor-Geral de Justiça. 

B) Presidente. 

C) Vice-corregedor.  

D) Vice-presidente. 

 
 

Questão 24 

Em relação às regras das eleições internas para cargos no Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) As eleições serão realizadas em sessão pública e escrutínio secreto, mediante cédula 

contendo os nomes de todos os desembargadores elegíveis.  

B) Havendo segundo escrutínio, concorrerão somente os dois desembargadores mais 
antigos dentre os que receberam votação. 

C) O cargo de direção pode ser disputado sucessivas vezes. 

D) O Presidente somente poderá disputar outro cargo após deixar a presidência. 
 
 

Questão 25 

Analisando as Comarcas, ante o que dispõe a Lei de Organização Divisão Judiciária de 
Minas Gerais, é CORRETO afirmar que 
 
A) a comarca de Belo Horizonte é de entrância especial. 

B) a Sede terá que funcionar num dos seus municípios. 

C) cada Comarca terá que ter no mínimo dois municípios. 

D) juízes substitutos ou auxiliares não necessitam residir na Comarca. 
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Questão 26 

Considerando o que determina a Constituição da República para o Poder Judiciário, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) o acesso ao Tribunal de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, 

alternadamente, apurados na última ou única entrância. 

B) o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisdição em todo o 
território nacional. 

C) os servidores judiciais receberão delegação para a prática de atos de administração e 
atos de mero expediente sem caráter decisório. 

D) os processos serão distribuídos imediatamente, em todos os graus de jurisdição, 
exceto os pedidos rescisórios.  

 
 

Questão 27 

Como institutos pertencentes ao sistema do Juizado Especial, previstos na Lei Federal 
9.099/95, é INCORRETO afirmar que há previsão legal para 
 
A) árbitros concursados.  

B) conciliadores. 

C) juízes leigos. 

D) recursos para turmas de juízes.  

 
 

Questão 28 

Quanto aos Municípios, analise as seguintes afirmativas. 
 
I.  A posse do Prefeito e do Vice-prefeito será no dia 01 de janeiro. 

II.  As eleições municipais ocorrerão no dia 03 de outubro. 

III.  O número mínimo de vereadores para os Municípios é de nove. 

 
A análise permite concluir que 
 
A) apenas a afirmativa II está correta. 

B) apenas a afirmativa III está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
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Questão 29 

Quanto ao ingresso e concurso para a carreira da magistratura, é INCORRETO afirmar 
que 
 
A) a Ordem dos Advogados do Brasil participará de todas as fases do concurso. 

B) o cargo inicial será de juiz substituto. 

C) o candidato deverá ser bacharel em direito, no mínimo, com três anos de advocacia 
no Estado do exame.  

D) a nomeação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
 
 

Questão 30 

Considerando a organização do Judiciário no Estado de Minas Gerais, NÃO é previsto na 
carreira da magistratura o cargo de 
 
A) Desembargador TJMG. 

B) Juiz auditor do Tribunal de Contas.  

C) Juiz auxiliar.  

D) Juiz substituto. 

 
 

Questão 31 

Considerando o que determina a Constituição de 1988, é CORRETO afirmar que a 
competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, é 
 
A) da Corregedoria Nacional do Judiciário.  

B) da Corregedoria-Geral de Justiça. 

C) do Conselho da Corregedoria-Geral.  

D) do Conselho Nacional de Justiça.  

 
 

Questão 32 

Com base no que determina a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO 
afirmar que o Procurador-Geral de Justiça 
 
A) atua como auxiliar do Ministério Público Federal.  

B) exerce mandato de quatro anos. 

C) pode ser destituído por decisão da Assembléia Legislativa. 

D) terá que ter, no mínimo 15 anos de exercício na carreira. 
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Questão 33 

Considerando o funcionamento do Poder Legislativo, quanto ao número de deputados 
federais por Estado da federação, é CORRETO afirmar que o limite mínimo e máximo 
está entre 
 
A) 04 a 60 deputados. 

B) 06 a 70 deputados. 

C) 08 a 70 deputados.  

D) 10 a 60 deputados. 

 
 

Questão 34 

É INCORRETO afirmar que constitui crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65), 
qualquer atentado 
 
A) à liberdade de locomoção. 

B) à incolumidade física do indivíduo. 

C) ao exercício de ideologia político partidária.   

D) ao sigilo da correspondência . 

 
 

Questão 35 

Considerando a Lei n. 9.455/97 – Crimes de Tortura – assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Admite fiança no valor máximo. 

B) Caberá anistia no último ano de pena. 

C) Inicia a pena em presídio especializado. 

D) Inadmite a graça.  

 
 

Questão 36 

Conforme previsão constitucional, é CORRETO afirmar que é privativo de brasileiro nato, 
o cargo de 
 
A) carreira diplomática.  

B) ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

C) oficial da Polícia militar. 

D) presidente do Conselho Federal da OAB. 
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Questão 37 

Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é CORRETO 
afirmar que os membros do Conselho da Magistratura serão escolhidos, obrigatoriamente, 
entre os desembargadores 
 
A) mais antigos no Tribunal. 

B) mais antigos na carreira da magistratura. 

C) não integrantes da Corte Superior.  

D) recém promovidos para o Tribunal. 

 
 

Questão 38 

Sobre a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos, observadas as 
regras constitucionais e havendo compatibilidade de horário, NÃO é possível acumular a 
remuneração 
 
A) de dois cargos de professor. 

B) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

C) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. 

D) de um cargo de magistrado com outro de diretor de faculdade de direito.  
 



 16 

 Conhecimentos Específicos 
 

Questão 39 

O movimento de Reconceituação da profissão do Serviço Social, marcado pela ditadura 
militar vivenciada em nosso país durante os anos de 1965 a 1985, contempla um 
processo no qual se registram as direções intrínsecas da profissão.  
 
Assim sendo, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o movimento abrange um processo cumulativo com estágios de dominância teórica 

cultural e ideopolítica distintos, porém entrecruzados.  

B) o período foi marcado por importantes seminários de teorização, dentre eles, o 
seminário de Araxá (1967) e o seminário do Método BH (1982). 

C) a reflexão profissional se desenvolveu em três principais direções: a Perspectiva 
modernizadora, a Reatualização do conservadorismo e a Perspectiva de intenção de 
ruptura.   

D) o Documento de Araxá partiu de um consenso acerca da apreciação da profissão 
como prática institucionalizada, caracterizada pela ação junto a indivíduos 
considerados desajustados.  

 
 

Questão 40 

O projeto ético político da profissão do Serviço Social é enraizado na recusa crítica ao 
conservadorismo, com vislumbre a um novo profissional.  
 
Portanto, é CORRETO afirmar que 
 
A) o projeto profissional Ético Político reflete a plena identidade e a autoimagem da 

categoria.  

B) se trata de uma construção teórica formulada pelos representantes do conjunto  
CFESS/CRESS. 

C) se funda em pressupostos ontológicos e legais do Código de Ética da profissão e da 
Lei que a regulamenta. São construções de sujeitos coletivos do corpo profissional da 
categoria. 

D) a articulação de seus eixos prático-teóricos, colocam a questão ontológica como 
secundária à sua implementação. Sua base centra-se no primeiro princípio do Código 
de Ética.  
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Questão 41 

As atribuições do cargo de Assistente Social Judicial são concernentes ao caráter 
ontológico do Código de Ética do Serviço Social nitidamente expresso em seus princípios, 
sendo INCORRETO afirmar que 
 
A) o Assistente Social Judicial articula-se com outras categorias profissionais objetivando 

um diálogo mais próximo com os equipamentos sociais que compõem a rede de 
recursos sociais com vistas à Qualidade dos serviços. 

B) a atuação profissional do Assistente Social Judicial nas varas criminais coloca como 
opcional, dentro do princípio de Autonomia técnica-operativa, a atividade de inclusão 
social do indivíduo em conflito com a lei.  

C) o reconhecimento da Liberdade como um valor ético central é um princípio 
desencadeador de lutas da categoria de Assistentes Sociais pelos direitos dos 
cidadãos, que se faz presente também na justiça mineira. 

D) a justiça social é um pressuposto norteador do exercício profissional do Assistente 
Social no qual se faz coerente com a missão institucional do TJMG. 

 
 

Questão 42 

Considerando o Código de Ética da profissão e o fazer profissional do Assistente Social 
Judicial, na relação desse profissional com seu usuário são vedados os seguintes 
procedimentos, EXCETO 
 
A) limitar ou cercear o direito do usuário em sua participação e decisão sobre seus 

interesses.  

B) aproveitar-se de situações decorrentes da relação para obter vantagens pessoais ou 
para terceiros. 

C) bloquear o acesso dos usuários a serviços oferecidos pelas instituições.  

D) proceder as orientações e encaminhamentos dos usuários à rede de recursos sociais 
existentes, sem prévia interlocução com os serviços.   
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Questão 43 

VIEIRA (1988), ao discorrer sobre o Serviço Social de Caso o aborda na perspectiva de 
―Serviço Social com Indivíduos‖ a partir da premissa de empregá-lo às pessoas com 
problemas e dificuldades de inter-relacionamento social.  
 
Nessa perspectiva, a autora afirma que esse trabalho traz em si algumas implicações, 
EXCETO 
 
A) deve ser aplicado de forma a capacitar o cliente a integrar-se na comunidade e no 

processo de desenvolvimento. 

B) deve ser utilizado em setores e com os indivíduos, que de fato, requerem que seja 
efetuado um tratamento social à base do relacionamento assistente social - cliente. 

C) em sua aplicação, a abordagem deve ser dissociada da técnica do Serviço Social de 
Grupo e assim, identificar os problemas do sujeito isoladamente. 

D) deve ser vinculado ao desenvolvimento de projetos de comunidade objetivando 
remover ou prevenir as causas sociais dos problemas identificados no tratamento dos 
casos.  

 
 

Questão 44 

O Serviço Social de Caso é influenciado pelas finalidades, objetivos e estrutura 
institucional para atender a determinadas demandas. O estudo do indivíduo é realizado 
com foco em sua peculiar situação problema.  
 
Nesse sentido, é INCORRETO afirmar 
 
A) que a situação problema do indivíduo o afeta, entretanto o seu entorno se mantém. 

Portanto o planejamento da intervenção tem foco no indivíduo problema. 

B) que, na solução da questão geradora, utilizam-se os recursos do indivíduo e os 
recursos disponíveis na comunidade.   

C) que se objetiva a formulação de um diagnóstico que é seguido por intervenções 
concomitantes ou sequenciadas. 

D) que se trata de um método genérico do Serviço Social, entretanto apresenta modelos 
específicos de intervenção.  
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Questão 45 

CARVALHO (1997), em seu livro O lugar da família na política social escreveu que no 
imaginário coletivo, as expectativas em relação à família estão cheias de idealizações 
desta como a família nuclear. Porém, a maior expectativa é que ela produza cuidados, 
proteção, aprendizados, afetos, construção de identidades e vínculos relacionais de 
pertencimento, que promovam qualidade de vida a seus membros e a sua inclusão na 
comunidade e sociedade.  
A família contemporânea se transformou e se reorganizou. A autora afirma que as 
expectativas citadas acima são possibilidades e não garantias.  
Entretanto, a legislação brasileira, a partir da Constituição da República de 1988, e 
seguida por outras leis, trouxe prerrogativas formais para a obtenção das garantias legais 
com o objetivo de que a família ocupe esse lugar.  
 
Assim, essas garantias destinam-se 
 
I.  à família nuclear, à família extensa e à família composta pelo casal. 

II.  à família monoparental chefiada pelo pai ou pela mãe. 

III.  às famílias compostas por pessoas que vivem juntas, sem laços legais, mas com 
compromisso mútuo e afetividade. 

IV.  às famílias adotivas e famílias reconstruídas após o divórcio. 
 
Pode-se concluir que completam corretamente o enunciado acima 
 
A) apenas as afirmativas I e III. 

B) apenas as afirmativas II e IV. 

C) apenas a afirmativa IV. 

D) as afirmativas I, II, III e IV. 
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Questão 46 

SZYMANSKY (1995), ao abordar as teorias de famílias, trouxe a reflexão acerca da 
família vivida, sendo esta uma concepção construída a partir da compreensão dos 
diversos arranjos familiares que se organizaram em diferentes estruturas e em diferentes 
fases da história da humanidade. 
 
A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Juridicamente, os novos arranjos familiares não são contemplados. As garantias legais 

restringem-se somente à composição de família nuclear e à família extensa. 

B) A família, independente da sua formação, é considerada a base, o apoio para o 
desenvolvimento de seus membros e assim torna-se responsável por eles. 

C) A família contemporânea é caracterizada pela sua dinamicidade, estando sujeita às 
influências da Globalização e aos reflexos da Questão Social. 

D) Famílias com membros em situação de dependência em substâncias psicoativas ou 
com casos de violência intrafamiliar recebem atenção diferenciada das Políticas 
Públicas, inclusive referenciadas em legislações próprias. 

 
 

Questão 47 

O Assistente Social, atuando em frentes de trabalho compostas por equipes 
multidisciplinares dentro de uma concepção interdisciplinar, possui ângulos particulares 
de observação sobre os mesmos processos sociais, o que o diferencia de outros 
profissionais. Esse fato não o exclui da construção do trabalho coletivo.  
 
Nesse aspecto, pode-se considerar como corretas as seguintes afirmativas, EXCETO 
 
A) um eficiente trabalho interdisciplinar resultará em um produto obtido a partir do 

consenso do grupo. 

B) a concepção de interdisciplinaridade substitui a Especialidade pela Generalidade. 

C) o trabalho interdisciplinar propõe a substituição de uma Ciência fragmentada por uma 
Ciência unificada. 

D) o trabalho multidisciplinar na concepção interdisciplinar pressupõe que as disciplinas 
se reencontrem e se complementem.  
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Questão 48 

Considerando as atividades profissionais do Assistente Social na justiça mineira em sua 
função precípua de assessorar os juízes em questões pertinentes ao Serviço Social, 
pode-se afirmar que os instrumentos de trabalho necessários à sua práxis profissional nas 
perspectivas teórico-metodológica e técnico-operativa são: 
 
I.  observação, linguagem e comunicação escrita. 

II.  entrevista aberta, semiestruturada, estruturada – individuais ou coletivas. 

III.  visita domiciliar, visita institucional, observação. 

IV.  planejamento da ação, estudo dos autos, relatório. 
 
Assim pode-se concluir que completam corretamente o enunciado acima 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas II e IV. 

C) apenas a afirmativa IV. 

D) as afirmativas I, II, III e IV. 

 

 

Questão 49 

Os equipamentos sociais e jurídicos constituem o Sistema de Garantias dos Direitos da 
Criança e Adolescente. Essa rede contempla as Entidades de Atendimento, dentre outras 
instituições. As entidades podem ser governamentais e não-governamentais.  
 
De acordo com a Lei 8.069/90, essas entidades necessitam, para o seu funcionamento, 
de 
 
A) registro contendo a especificação do orçamento financeiro anual e a definição das 

parcerias em seus projetos e programas. 

B) inscrição junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 

C) registro junto ao Juizado da Infância e Adolescência do TJMG. 

D) inscrição junto ao Conselho Tutelar.  
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Questão 50 

A Dignidade da Pessoa Humana é um princípio norteador presente na CR/88 e também 
na Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário.  
 
Acerca do Decreto Federal n. 99.710/90, é INCORRETO afirmar que 
  
A) a infância tem direitos a cuidados e assistência especiais. 

B) a família é um grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o 
crescimento e bem estar de seus membros.  

C) todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridade, devem 
considerar o Princípio do melhor interesse da família. 

D) o Estado prestará assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o 
desempenho de suas funções no que tange à educação.  

 
 
 

Questão 51 

A Lei da Adoção 12.010/09 trouxe mudanças em aspectos essências à garantia do direito 
à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente, sendo esses 
considerados sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. 
 
Assim, no trâmite processual da adoção, é CORRETO afirmar  
 
A) que a criança e o adolescente serão excluídos das oitivas durante o trâmite 

processual em virtude de prerrogativas legais para a manutenção da integridade 
psicológica dos envolvidos por se tratar de sujeitos em desenvolvimento.  

B) que a família natural tem prioridade, ressalvada impossibilidade demonstrada por 
decisão judicial fundamentada.  

C) que o desejo dos adolescentes é secundário e desnecessário à decisão judicial.  

D) que, na adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta, os grupos de irmãos 
serão desfeitos para facilitar o processo em trâmite na justiça.  
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Questão 52 

De acordo com a Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso, analise as situações em que as 
medidas específicas de proteção podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente e 
acionadas, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Por interesse da família, curador ou entidade de atendimento. 

(    ) Por interesse da comunidade, sociedade ou Estado. 

(    ) Em razão de sua condição pessoal.    

(    ) Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência letras CORRETA.  
 
A) (F) (F) (V) (V) 

B) (V) (F) (V) (V)  

C) (F) (V) (F) (V) 

D) (V) (F) (V) (F)  

 
 

Questão 53 

A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso contempla, EXCETO 
 
A) atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços a população. 

B) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso.  

C) preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais específicas. 

D) preferência do idoso no acesso às vagas em instituições de ensino superior, em 
universidades públicas.  
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Questão 54 

Impõem-se às autoridades o respeito e a integridade dos condenados e dos presos 
provisórios. 
 
Constituem-se direitos dos presos, EXCETO 
 
A) atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social e constituição de 

pecúlio. 

B) proporcionalidade na distribuição do trabalho, descanso e recreação. 

C) assistência material, alimentação suficiente, vestuário, assistência à saúde, 
assistência jurídica, assistência educacional, assistências social e religiosa. 

D) exercício de atividade laborativa de acordo com a experiência adquirida antes da 
detenção.  

 
 

Questão 55 

A atenção integral ao louco infrator é prestada pelo TJMG na Comarca da capital do 
Estado pelo Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI PJ – que existe 
desde 2000.  
 
Acerca do trabalho realizado por meio desse programa junto ao portador de sofrimento 
mental infrator, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O Programa PAI PJ oferece aos loucos infratores atenção integral abrangendo as 

áreas Jurídica, Psicológica e Social, dentro de um modelo interdisciplinar e 
intersetorial. Para a prática da inclusão social conta com os equipamentos sociais e 
recursos do Poder Judiciário.  

B) O TJMG prevê que o programa seja ampliado para todas as comarcas do Estado, 
inclusive com extensão de suas atividades aos adolescentes infratores com quadro de 
sofrimento mental. Entretanto, o mito da periculosidade é um dificultador e deve ser 
desconstruído visto que contribui para o quadro da exclusão social. 

C) O programa caminha de mãos dadas com o movimento da Reforma Psiquiátrica. 
Articula-se com os diversos serviços existentes na rede, os quais possuem como 
destinatários, também, o portador de sofrimento mental.  

D) Considerando a atuação técnica interdisciplinar junto aos pacientes judiciários com 
Incidente de Insanidade Mental Instaurado ou Medida de Segurança, pode-se afirmar 
que a equipe deverá emitir parecer interdisciplinar, destinado ao juízo, que 
individualize a condição dos pacientes.  
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Questão 56 

―Quem vê o largo sorriso de José Milton de Paula, 48 anos, nem imagina as dificuldades 
que ele atravessou no passado. Professor de violão para jovens de 8 a 12 anos está 
sempre de braços abertos para receber novos alunos. ‗Amo a música. Hoje, ela faz parte 
de um novo capítulo da minha vida‘ afirma José Milton, que já foi preso por tentativa de 
homicídio e respondeu a outros processos por lesão corporal (...). A triste história é agora 
página virada. A recuperação de José Milton foi possível graças ao PAI-PJ (...)‖.                

                                      Extraído do Jornal Hoje em Dia, 2ª edição 7.777 de 10 de março de 2010. 

 
Com relação à atenção integral ao portador de sofrimento mental infrator que é prestada 
pelo TJMG na comarca de Belo Horizonte, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O PAI-PJ rompe com o antigo modelo de execução penal no qual os pacientes 

judiciários eram internados em manicômios judiciários.  

B) A promoção da inclusão social e o acesso aos bens e serviços para os loucos 
infratores se efetiva na rede social ampla em substituição ao velho modelo de 
encerramento em manicômios judiciários.  

C) A perspectiva precípua do trabalho funda-se no fato de que o sujeito deve ser 
responsabilizado pelo seu ato e assim responder por ele a partir da Casa da Lei. 

D) As dificuldades que o paciente José Milton de Paula passou se restringiram ao campo 
da sua responsabilidade pessoal decorrentes dos crimes cometidos, sendo portanto, 
consequência natural do seu ato delituoso. 

 
 

Questão 57 

A Lei 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental 
e redireciona o modelo assistencial da saúde mental com o qual o Ministério da Saúde 
brasileiro se coloca em consonância, partilhando dos princípios da luta antimanicomial 
deflagrada pelos movimentos sociais. Portanto, a esse respeito, as seguintes afirmativas 
estão corretas, EXCETO 
 
A) a internação em qualquer de suas modalidades somente será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

B) a internação psiquiátrica compulsória é efetivada por determinação médica, mediante 
laudo circunstanciado que caracterize os motivos. 

C) o paciente tem o direito a ter o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento. 

D) os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS – são considerados serviços 
substitutivos ao antigo modelo. Estão dentro dos pressupostos norteadores que 
embasam o movimento da luta antimanicomial. 
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Questão 58 

BAPTISTA (2007) se refere ao Planejamento como a definição das atividades necessárias 
para atender problemas determinados, levando em conta os condicionantes impostos a 
cada caso. Diz respeito, também, às providências necessárias à sua execução, ao 
acompanhamento da execução, ao controle, à avaliação e à redefinição da ação.  
 
Dentro do Planejamento, os objetivos podem ser globais ou parciais. Suas etapas estão 
distribuídas em quatro dimensões: a racional, a política, a valorativa e a técnico 
administrativa. 
 
Dessa forma, considerando as atribuições dos Assistentes Sociais Judiciais relacionadas 
no edital 01/2009 e o planejamento para suprir a demanda deste profissional, analise as 
seguintes afirmativas.  
 
I.  As atividades necessárias para o cargo estão determinadas no item ―Atribuições do 

cargo‖ e estão em consonância com o Código de Ética da profissão.   

II.  As providências necessárias estão na dimensão técnico-administrativa e são ações 
para alcançar os objetivos propostos, não sendo, portanto relevantes os meios 
utilizados. 

III.  Os condicionantes impostos a cada caso dizem respeito às particularidades do 
Serviço Social Judicial e às singularidades dos casos/setores de atuação podendo, 
assim ultrapassar os limites legais da profissão. Dimensão política e valorativa. 

IV.  A avaliação e a redefinição da ação são etapas necessárias no cotidiano deste 
profissional, visto que o trabalho pode ser reavaliado dentro do conceito de 
organizações eficientes e eficazes. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) III e IV. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) I e IV. 
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Questão 59 

PIZZOL (2006) escreveu que é imprescindível que todos os profissionais que são 
chamados a desenvolver o relevante trabalho de perito judicial tenham conhecimento 
sobre o assunto do qual vão se ocupar. Esse trabalho deve ser desenvolvido segundo as 
regras estipuladas no Código de Processo Civil.  
 
Dessa forma, é INCORRETO afirmar que 
 
A) os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível superior, devidamente 

inscritos em órgão da classe.  

B) o juiz será assistido por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou cientifico.  

C) o perito deverá ser oficiado, sendo inviável a escusa a determinação judicial. 

D) o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos 
prejuízos que causar à parte e incorrerá em sansões que a lei penal estabelecer. 

 
 

Questão 60 

A Lei 8.662/93, em seu artigo 5º dispõe que é atribuição privativa do Assistente Social 
realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria do Serviço Social. Para o exercício dessa atividade o profissional nomeado a 
assessorar o juiz deve deter qualificação específica para produzir a prova pericial.  
 
Assim sendo, são consideradas qualificações desse profissional as abaixo relacionadas, 
EXCETO 
 
A) competência técnica, teórico e metodológica concernentes com a formação. 

B) habilidade técnica na utilização dos instrumentais de trabalho, resguardando a sua 
autonomia na escolha dos que forem pertinentes ao caso.  

C) caráter interventivo/operativo na questão encontrada no contexto investigado. 

D) conhecimento técnico e teórico dos meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
considerados hábeis para provar a verdade dos fatos.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA 
CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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