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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  EE  DDOOSS  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  --  TTJJDDFFTT  

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO SUPERIOR – SERVIÇO SOCIAL 
 

Data: 23/07/2017 – Horário: 13h00 às 14h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de receptor ou transmissor de 

dados e mensagens ou material semelhante. 
8. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de realização 

das provas levando o caderno de provas. 

9. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a prova. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 24/07 

(gabarito provisório) e 03/08 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia 
25/07/2017. O candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo e enviar para o e-
mail ciee.tjdft@ciee.org.br. Serão considerados apenas os e-mails 
enviados dentro do período de recurso e que receberam 

confirmação de leitura especifica. 
13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e local 

de estágio, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado a partir 22/08/2017, no sítio 
do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

homologação do resultado, podendo ser prorrogado a critério do 
TJDFT. 

18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 

manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 
19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 

respectivo Termo Aditivo. 
 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
mailto:ciee.tjdft@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - Em qual das seguintes frases a palavra 
"muito" não faz função de adjunto adverbial? 
 

a) Eles se gostam muito. 
b) A chuva veio muito forte. 
c) Sua apresentação foi muito 

esclarecedora. 
d) Muito doce anima a criançada. 

 

 
2 - Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Sônia não quis comer, mais aceitou a 
sobremesa. 

b) Joana é mau humorada. 
c) Marcela quis mais um pedaço de bolo. 
d) Joaquina comeu mas do que deveria. 

 

 
3 - Das alternativas a seguir, qual apresenta um 
substantivo abstrato? 
 

a) Mesa 
b) Menino 
c) Tristeza 
d) Flor 

 

 
4 - Alguns substantivos podem aceitar mais de 
uma forma de coletivo, como é o caso da 
palavra "navio". Qual das seguintes palavras 
não é aceita como um substantivo coletivo para 
a mesma? 
 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 

 
 

a) Frota 
b) Esquadra 
c) Rol 
d) Comboio 

 

 
5 - Marque a alternativa que indica o uso 
incorreto da terminação -isar/-izar: 
 

a) Utilizar 
b) Canalizar 

c) Frizar 
d) Eternizar 

 

 
6 - Complete corretamente a frase: Elisa 
comprou dois vestidos  ___ para suas netas. / 
Todas as pessoas ___ têm ___. 
 

a) amarelos-claros / bem sucedida / amor-
próprio 

b) amarelo-claros / bem-sucedidas / amor-
próprio 

c) amarelo claros / bemsucedida / amor 
próprio 

d) amarelas claros / bemssucedida / amor 
próprio 

 

 
7 - Complete corretamente a frase: "A 
farmacêutica, Eloan dos Santos Pinheiro, viaja 
para a Índia e a China para resolver um dilema: 
conseguir a ___ para fabricar os ___ 
brasileiros." 
 

a) matéria prima / anti virais 
b) matéria-prima / anti-virais 
c) matéria prima / anti-virais 
d) matéria-prima / antivirais 

 

 
8 - Assinale a alternativa que não é oxítona. 
 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 

 
 

a) Robô 
b) Matemática 
c) Caneta 
d) Borracha 

 

 
9 - Complete corretamente a frase: As saídas 
são de Belo Horizonte e você viaja em ônibus 
com ___. /O carro do Gabriel é ___. 
 

a) ar-condicionado / azulmarinho 
b) ar condicionado / azul marinho 
c) ar-condicionado / azul-marinho 
d) ar condicionado / azul-marinho 
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10 - Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Segue em anexo os arquivos solicitados. 
b) Ainda persistem as dúvidas. 
c) Surgiram de repente vários brotos. 
d) Ficaram só dois. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Segundo o Código de Ética do Assistente 
Social, quanto às responsabilidades gerais, 
são deveres do Assistente Social: 

 

I. desempenhar suas atividades 
profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a 
legislação em vigor. 

II. participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de 
seus interesses e necessidades. 

III. abster-se, no exercício da profissão, de 
práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos 
órgãos competentes. 

IV. utilizar seu número de registro no 
Conselho Regional no exercício da 
Profissão. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
12. Segundo o Código de Ética do Assistente 

Social, quanto às relações com Assistentes 
Sociais e outros profissionais, é vedado ao 
Assistente Social 

 

I. intervir na prestação de serviços que 
estejam sendo efetuados por outro(a) 
profissional, mesmo a pedido desse(a) 
profissional, pois é dever do(a) 
Assistente Social responsabilizar-se 

pelos seus serviços do início ao 
término, a menos quando se tratar de 
trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia 
adotada. 

II. prevalecer-se de cargo de chefia para 
atos discriminatórios e de abuso de 
autoridade. 

III. ser conivente com falhas éticas de 
acordo com os princípios do Código 
mencionado e com erros técnicos 
praticados por Assistente Social e 
qualquer outro(a) profissional. 

IV. prejudicar deliberadamente o trabalho e 
a reputação de outro(a) profissional. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
13. Segundo o Código de Ética do Assistente 

Social, quanto ao sigilo profissional, analise 
as assertivas abaixo. 

 

I. O sigilo protegerá o(a) usuário(a) em 
tudo aquilo de que o(a) Assistente 
Social tome conhecimento, como 
decorrência do exercício da atividade 
profissional. 

II. Em trabalho multidisciplinar, só 
poderão ser prestadas informações 
dentro dos limites do estritamente 
necessário. 

III. A quebra do sigilo só é admissível 
quando se tratarem de situações cuja 
gravidade possa, envolvendo ou não 
fato delituoso, trazer prejuízo aos 
interesses do(a) usuário(a), de 
terceiros(as) e da coletividade. 

IV. Constitui dever do(a) Assistente Social 
manter o sigilo profissional. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
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(B) I, II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

 
14. Sobre o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), pode-se afirmar que são 
objetivos do SUAS, entre outros, 

 

I. consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação 
técnica entre os entes federativos que, 
de modo articulado, operam a proteção 
social não contributiva. 

II. estabelecer as responsabilidades dos 
entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão 
das ações de Assistência Social. 

III. estabelecer a gestão integrada de 
serviços e benefícios. 

IV. implementar a gestão do trabalho e a 
educação permanente na Assistência 
Social. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
15. De acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 

 

(   ) A Assistência Social, direito do cidadão 
e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada por 
meio de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento 
às necessidades básicas. 

(   ) Para o enfrentamento da pobreza, a 
Assistência Social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, 
garantindo mínimos sociais e 
provimento de condições para atender 

contingências sociais e promovendo a 
universalização dos direitos sociais. 

(   ) Consideram-se entidades e 
organizações de Assistência Social 
aquelas sem fins lucrativos que, 
isoladamente, apenas, prestam 
atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, 
bem como as que atuam na defesa e 
garantia de direitos. 

 

(A) V/ V/ F 

(B) F/ F/ V 

(C) V/ F/ V 

(D) F/ V/ F 

 
16. De acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), marque D para 
diretrizes e P para princípios, levando em 
consideração as diretrizes nas quais a 
organização da Assistência Social é 
baseada e os princípios pelos quais a 
Assistência Social é regida e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) Supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica. 

(   ) Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

(   ) Primazia da responsabilidade do 
Estado na condução da política de 
Assistência Social em cada esfera de 
governo. 

(   ) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais. 

 

(A) D/ P/ P/ D 

(B) P/ D/ D/ P 

(C) D/ D/ P/ P 

(D) P/ P/ D/ D 
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17. De acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), quanto aos 
programas de Assistência Social, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. Os programas de Assistência Social 
compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo 
e área de abrangência definidos para 
qualificar, incentivar e melhorar os 
benefícios e os serviços assistenciais. 

II. Fica instituído o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (Paefi), que integra a 
proteção social especial e consiste no 
apoio, na orientação e no 
acompanhamento a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos, articulando os 
serviços socioassistenciais com as 
diversas políticas públicas e com 
órgãos do sistema de garantia de 
direitos. 

III. Fica instituído o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), 
de caráter intersetorial, integrante da 
Política Nacional de Assistência Social, 
que, no âmbito do SUAS, compreende 
transferências de renda, trabalho social 
com famílias e oferta de serviços 
socioeducativos para crianças e 
adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho. 

IV. As crianças e os adolescentes em 
situação de trabalho deverão ser 
identificados e ter os seus dados 
inseridos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), com a devida identificação 
das situações de trabalho infantil. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

18. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), no que 
concerne ao Capítulo III – Do Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária, 
Subseção IV – Da Adoção, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Podem adotar os maiores de 18 
(dezoito) anos, desde que o estado civil 
seja casado. 

(B) O adotante há de ser, pelo menos, dez 
(10) anos mais velho do que o 
adotando. 

(C) Não podem adotar os ascendentes e 
os irmãos do adotando. 

(D) A morte dos adotantes restabelece o 
poder familiar dos pais naturais. 

 

 
19. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), no que 
concerne ao Capítulo III – Do Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária, Seção  

 
I –Disposições Gerais, assinale a alternativa 

incorreta. 
 

(A) É direito da criança e do adolescente 
ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento 
integral. 

(B) A permanência da criança e do 
adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 1 (um) ano, 
salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 

(C) Será garantida a convivência da 
criança e do adolescente com a mãe 
ou o pai privado de liberdade, por meio 
de visitas periódicas promovidas pelo 
responsável ou, nas hipóteses de 
acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, independentemente de 
autorização judicial. 
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(D) A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm 
direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no 
cuidado e na educação da criança, 
devendo ser resguardado o direito de 
transmissão familiar de suas crenças e 
culturas, assegurados os direitos da 
criança estabelecidos nesta Lei. 

 

 
20. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), no que 
concerne à Seção III – Da Família 
Substituta, Subseção I – Disposições 
Gerais, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A colocação em família substituta far-
se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei. 

(B) A colocação em família substituta 
estrangeira pode ocorrer não somente 
na modalidade de adoção, mas 
também se o Assistente Social 
constatar que se trata da medida mais 
adequada em relação a outras 
possíveis. 

(C) Sempre que possível, a criança ou o 
adolescente será previamente ouvido 
por equipe interprofissional, respeitado 
seu estágio de desenvolvimento e grau 
de compreensão sobre as implicações 
da medida, e terá sua opinião 
devidamente considerada. 

(D) Os grupos de irmãos serão colocados 
sob adoção, tutela ou guarda da 
mesma família substituta, ressalvada a 
comprovada existência de risco de 
abuso ou outra situação que justifique 
plenamente a excepcionalidade de 
solução diversa, procurando-se, em 
qualquer caso, evitar o rompimento 
definitivo dos vínculos fraternais. 

 
21. De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), no que concerne ao Capítulo 
VIII – Da Assistência Social, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. A Assistência Social aos idosos será 
prestada, de forma articulada, 
conforme os princípios e diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Política Nacional 
do Idoso, no Sistema Único de Saúde e 
demais normas pertinentes. 

II. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) 
anos, que não possuam meios para 
prover sua subsistência, nem de tê-la 
provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS. 

III. Todas as entidades de longa 
permanência, ou casa-lar, são 
obrigadas a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa 
idosa abrigada. 

IV. No caso de entidades filantrópicas, ou 
casa-lar, é facultada a cobrança de 
participação do idoso no custeio da 
entidade. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
22. De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), no que concerne ao Título III 
– Das medidas de Proteção, Capítulo I – 
Das Disposições Gerais, as medidas de 
proteção ao idoso são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados 

 

I. por ação ou omissão da sociedade ou 
do Estado. 

II. por falta, omissão ou abuso da família, 
curador ou entidade de atendimento. 

III. em razão de sua condição pessoal. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III, apenas. 
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(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
23. De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), no que concerne ao Título II 
– Dos Direitos Fundamentais – Capítulo IX 
– Da Habitação, analise as assertivas 
abaixo. 

 

I. O idoso tem direito à moradia digna, no 
seio da família natural ou substituta, ou 
desacompanhado de seus familiares, 
quando assim o desejar, ou, ainda, em 
instituição pública ou privada. 

II. A assistência integral na modalidade de 
entidade de longa permanência será 
prestada quando verificada inexistência 
de grupo familiar, casa-lar, abandono 
ou carência de recursos financeiros 
próprios ou da família. 

III. Nos programas habitacionais, públicos 
ou subsidiados com recursos públicos, 
o idoso goza de prioridade na aquisição 
de imóvel para moradia própria, 
observado, dentre outros, o seguinte: 
reserva de, pelo menos, 5% (cinco por 
cento) das unidades habitacionais 
residenciais para atendimento aos 
idosos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
24. Segundo a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), no que concerne ao Título III – Da 
Assistência à Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar, Capítulo I – 
Das Medidas Integradas de Prevenção, a 
política pública que visa a coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher far-se-
á por meio de um conjunto articulado de 
ações da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de ações não 
governamentais, tendo por diretrizes, entre 
outras, a 

 

I. integração operacional do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de 
segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação. 

II. promoção de estudos e pesquisas, 
estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia, 
concernentes às causas, às 
consequências e à frequência da 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, para a sistematização de 
dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica 
dos resultados das medidas adotadas. 

III. implementação de atendimento policial 
especializado para as mulheres, em 
particular nas Delegacias de 
Atendimento à Mulher. 

IV. promoção e a realização de 
campanhas educativas de prevenção 
da violência doméstica e familiar contra 
a mulher, voltadas ao público escolar e 
à sociedade em geral, e a difusão 
desta Lei e dos instrumentos de 
proteção aos direitos humanos das 
mulheres. 

 
 É correto o que está contido em  
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
25. Segundo a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), no que concerne ao Título IV – Dos 
Procedimentos, Capítulo II – Das Medidas 
Protetivas de Urgência, Seção I – 
Disposições Gerais, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Recebido o expediente com o pedido 
da ofendida, caberá ao juiz, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas: conhecer 
do expediente e do pedido e decidir 
sobre as medidas protetivas de 
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urgência; determinar o 
encaminhamento da ofendida ao órgão 
de assistência judiciária, quando for o 
caso; comunicar ao Ministério Público 
para que adote as providências 
cabíveis. 

(B) As medidas protetivas de urgência 
poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das 
partes e de manifestação do Ministério 
Público, devendo este ser prontamente 
comunicado. 

(C) As medidas protetivas de urgência 
poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público, 
exclusivamente. 

(D) É facultativo notificar a ofendida dos 
atos processuais relativos ao agressor, 
no que se refere ao ingresso e à saída 
da prisão. 

 
26. Segundo a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), no que concerne ao Título IV – Dos 
Procedimentos, Capítulo II – Das Medidas 
Protetivas de Urgência, Seção III – Das 
Medidas Protetivas de Urgência à 
Ofendida, poderá o juiz, quando 
necessário, sem prejuízo de outras 
medidas, 

 

I. encaminhar a ofendida e seus 
dependentes a programa oficial ou 
comunitário de proteção ou de 
atendimento. 

II. determinar a recondução da ofendida e 
a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do 
agressor. 

III. determinar o afastamento da ofendida 
do lar, sem prejuízo dos direitos 
relativos a bens, guarda dos filhos e 
alimentos. 

IV. determinar a separação de corpos. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I e II, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

 
27. De acordo com a Lei nº 13.104/2015, que 

altera o artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para prever o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de 
homicídio, e o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 
25 de julho de 1990, para incluir o 
feminicídio no rol dos crimes hediondos, a 
pena do feminicídio é aumentada de 1/3 
(um terço) até a metade se o crime for 
praticado 

 

I. durante a gestação ou nos 3 (três) 
meses posteriores ao parto. 

II. contra pessoa menor de 14 (catorze) 
anos, maior de 60 (sessenta) anos ou 
com deficiência. 

III. na presença de descendente ou de 
ascendente da vítima. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 
28. Desde que nasce, o ser humano se 

desenvolve inserido em um grupo, quase 
sempre o grupo familiar, matriz básica que 
o constitui como sujeito. A partir deste, 
outros grupos de socialização são 
inseridos. Sobre este assunto, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. Podem ser considerados grupos a 
serem inseridos após o grupo familiar, 
considerado matriz básica: grupos 
educativos, recreativos, afetivos e 
profissionais. 

II. O grupo familiar pode ser considerado 
grupo primário ou de pertença, tendo 
como importante característica a 
função socializante com a 
interiorização de normas e valores que 
vão, ao longo do desenvolvimento, 
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reforçar o processo de socialização por 
meio dos grupos de pertença 
secundária. 

III. Os grupos de pertença secundária irão 
delimitar e definir as relações de 
espaço e tempo necessárias às 
cerimônias e rituais, que, por sua vez, 
são organizadores destes vínculos 
primários. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

 
29. Lévi-Strauss (1976) demoliu definitivamente 

as fantasias sobre família enquanto fato 
substancialmente natural, fundado sobre 
uma essência biológica. Demonstrou, com 
seus estudos e pesquisas, que a “família 
biológica é uma abstração indeterminada, 
sem relação mais profunda com a realidade 
histórica”. Morgan (1976) classificou os 
diversos tipos de constituições familiares, 
colocando-os em uma escala evolutiva. 
Essa escala encontra-se na Coluna 1. 
Assim, correlacione-a com a Coluna 2, que 
traz suas definições e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

Coluna 1 

1. Família consanguínea. 

2. Família punaluana. 

3. Família sindiásmica. 

4. Família patriarcal. 

5. Família monogâmica. 

 

Coluna 2 

(   ) Casais individuais, que tenham 
exclusividade na coabitação um com o 
outro. 

(   ) Os casais já são individuais, mas não 
há ainda exclusividade na coabitação. 
Nesse tipo de família, um homem pode 
chamar de “filho” tanto o seu próprio 

quanto o de seu irmão, mas a esposa 
deste não é mais considerada sua 
mulher, embora ainda pudesse se 
deitar com ele, quando lhes desse 
vontade. 

(   ) Família na qual o casamento se dá 
entre irmãos e irmãs. Nessas famílias, 
um homem chama de “filho” aos seus 
próprios filhos, aos filhos de seus 
irmãos (pois as mulheres de seus 
irmãos são também suas mulheres) e 
aos de suas irmãs (porque elas 
também são suas mulheres). 

(   ) Um só homem desposa várias 
mulheres. 

(   ) Família na qual várias irmãs desposam 
os maridos de cada uma das outras, ou 
vários irmãos desposam as esposas de 
cada um dos outros, ou seja, um grupo 
de homens é casado com um grupo de 
mulheres. Nessa família, um homem 
continua chamando de “filho” tanto 
seus próprios filhos quanto os de seus 
irmãos, pois continuavam 
compartilhando as esposas, mas não o 
de suas irmãs, que já estão proibidas 
para eles. 

 

(A) 5/ 3/ 1/ 4/ 2 

(B) 3/ 5/ 4/ 2/ 1 

(C) 5/ 3/ 2/ 4/ 1 

(D) 3/ 5/ 4/ 1/ 2 

 
30. Sobre a história das políticas sociais, 

marque V para verdadeiro ou F para falso 
e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A política social brasileira, nas décadas 
de 1930 e 1980, teve seus grandes 
momentos de conformação e mudança. 
Com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder, em 1930, teve início uma 
importante fase de expansão dos 
direitos sociais no país, ao mesmo 
tempo em que as classes assalariadas 
urbanas passaram a ter maior peso no 
cenário político e econômico. 
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(   ) Na década de 1980, a Constituição 
Federal de 1988 representou um ponto 
de inflexão no sistema de proteção 
social brasileiro, pelo menos no que se 
refere à legislação vigente, pois 
reconheceu um conjunto amplo de 
direitos sociais – e, ao mesmo tempo, 
instituiu o conceito de seguridade social 
como conjunto integrado de ações 
destinadas a assegurar os direitos 
relativos à previdência, à assistência 
social e à saúde, com universalidade 
da cobertura e do atendimento. No 
caso da saúde, o sistema evoluiu de 
uma situação de acesso restrito a 
determinados grupos da sociedade, 
vinculados ao sistema previdenciário, 
para um sistema de acesso universal. 

(   ) As fragilidades históricas do sistema de 
proteção social brasileiro – 
desigualdades no acesso aos serviços 
públicos, falta de integração de 
programas e ações, desarticulação 
vertical (entre diferentes esferas de 
governo) e horizontal (entre diferentes 
setores que integram a política social), 
baixa disponibilidade de recursos etc. – 
tendem a se cristalizar, dificultando as 
possibilidades de instauração de um 
processo de desenvolvimento inclusivo 
e sustentável. 

 

(A) F/ F/ F 

(B) V/ F/ V 

(C) V/ V/ V 

(D) F/ V/ F 

 


