PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ADVOGADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma questão discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Estão constitucionalmente autorizados á propositura
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade, dentre outros:
a) a Mesa da Câmara dos Deputados e o Conselho
Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil
b) a Mesa do Senado Federal e a entidade de classe de
âmbito nacional
c) o Procurador-Geral de Justiça e a federação sindical
d) o Prefeito Municipal e o partido político com
representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal
22) Apresenta-se como competência privativa indelegável
do Presidente da República:
a) prover os cargos públicos federais, na forma da lei
b) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei
c) dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou
cargos públicos, quando vagos
d) iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Constituição
23) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias
de competência da União, especialmente sobre:
a) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal
b) sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas
c) apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão
d) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta

25) Poder discricionário é aquele:
a) pelo qual a Administração distribui e escalona as
funções de seus órgãos, ordena e revê a atuação de
seus agentes, estabelece a relação de subordinação
entre os servidores públicos de seu quadro de pessoal.
No seu exercício dão-se ordens, fiscaliza-se, delega-se
e avoca-se
b) que tem a Administração Pública de praticar certos atos
sem qualquer margem de liberdade; nesse caso, a lei
encarrega-se de prescrever, com detalhes, se, quando
e como a Administração deve agir, determinando os
elementos e requisitos necessários
c) através do qual a lei permite a Administração Pública
aplicar penalidades às infrações funcionais de seus
servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos
órgãos e serviços da Administração
d) pelo qual a Administração Pública de modo explícito ou
implícito, pratica atos administrativos com liberdade de
escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo
26) No que diz respeito às fontes do Direito do Trabalho,
assinale a alternativa incorreta:
a) Fontes Materiais Sociológicas: dizem respeito aos
distintos processos de agregação de trabalhadores
assalariados, em função do sistema econômico, nas
empresas, cidades e regiões do mundo ocidental
contemporâneo
b) Fontes Materiais Políticas: dizem respeito aos
movimentos sociais organizados pelos trabalhadores,
de nítido caráter reivindicatório, como o movimento
sindical, no plano das empresas e mercado econômico,
e os partidos e movimentos políticos operários,
reformistas ou de esquerda, atuando mais amplamente
no plano da sociedade civil e do Estado
c) Fontes Materiais Econômicas: as fontes materiais
do Direito do Trabalho, sob a perspectiva econômica,
estão, regra geral, atadas à existência e evolução do
sistema socialista
d) Fontes Materiais Filosóficas (Político-Filosóficas):
correspondem às ideias e correntes de pensamento
que, articuladamente entre si ou não, influíram na
construção e mudança do Direito do Trabalho
27) Relativamente à prescrição no Direito do Trabalho,
assinale a alternativa correta:
a) Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual,
a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões
imediatamente anteriores a cinco anos, contados da
data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores
ao quinquênio da data da extinção do contrato
b) Extinto o contrato de trabalho, o prazo para ajuizar
reclamação trabalhista será de 5 (cinco) anos
c) A norma constitucional que ampliou o prazo de
prescrição da ação trabalhista é de aplicação diferida e
atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal
quando da promulgação da Constituição Federal de
1988
d) Considerando-se vigente o contrato de trabalho, caso
ocorra lesão a direito líquido e certo, o trabalhador terá
direito a buscar reparação do dano no prazo de 2 (dois)
anos contados da data em que houve a violação do
direito

24) São elementos integrantes dos atos administrativos:
a) autoridade, escopo, motivação e pertinência
b) autoexecutoriedade, imperatividade e exigibilidade
c) motivo de fato e de direito, exposição e interesse público
d) competência, forma, finalidade, objeto e motivo
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28) No que se refere à classificação dos dissídios coletivos
adotado pelas altas cortes judiciais brasileiras, assinale
a alternativa incorreta:
a) dissídios de revisão: quando destinados a reavaliar
normas e condições coletivas de trabalho preexistentes,
que se tenham tornado injustas ou ineficazes pela
modificação das circunstâncias que as ditaram
b) dissídios de declaração: quando inexistentes ou
em vigor normas e condições especiais de trabalho,
decretadas em sentença normativa
c) dissídios coletivos de natureza econômica: destinamse à instituição de normas e condições de trabalho
d) dissídio coletivo de natureza jurídica: tem por escopo
a interpretação de cláusulas de sentenças normativas,
de instrumentos de negociação coletiva, acordos e
convenções coletivas, de disposições legais particulares
de categoria profissional ou econômica e de atos
normativos
29) No que se refere á transmissão das obrigações, assinale
a alternativa incorreta:
a) A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao
devedor, senão quando a este notificada; mas por
notificado se tem o devedor que, em escrito público ou
particular, se declarou ciente da cessão feita
b) O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser
transferido pelo credor que tiver conhecimento da
penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo
notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente
contra o credor os direitos de terceiro
c) O cessionário de crédito hipotecário não tem o direito de
fazer averbar a cessão no registro do imóvel
d) O devedor pode opor ao cessionário as exceções que
lhe competirem, bem como as que, no momento em
que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o
cedente
30) Relativamente aos contratos disciplinados pelo Código
Civil Brasileiro, deixa de ser obrigatória a proposta:
a) se, feita a pessoa ausente, tiver sido expedida a resposta
dentro do prazo dado
b) se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido
tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento
do proponente
c) se, feita sem prazo a pessoa presente, tenha sido
imediatamente aceita
d) se, após dela, chegar ao conhecimento da outra parte a
retratação do proponente
31) De acordo com o texto da Lei nº 4717 de 1965, a qual
disciplina a ação popular, para a conceituação dos
casos de nulidade devem ser observadas determinadas
normas, dentre as quais se inclui:
a) o vício de conteúdo consiste na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades
indispensáveis à existência ou seriedade do ato
b) a ilegitimidade do conteúdo ocorre quando o resultado
do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro
ato normativo
c) a competência fica caracterizada quando o ato não se
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou
d) o desvio de finalidade se verifica quando o agente
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regra de competência
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32) A respeito do mandado de segurança, assinale a
alternativa correta:
a) O pedido de mandado de segurança poderá ser
renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão
denegatória não lhe houver apreciado o mérito
b) A inicial deve ser apresentada em 3 (três) vias, e deverá
indicar, além da autoridade coatora, o ente federativo
ao qual esta se encontra vinculada ou onde atua como
responsável legal
c) Ao despachar a petição inicial, o juiz deve determinar
que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial,
enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias
dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta)
dias, preste as informações
d) A pessoa que detém a tutularidade do direito, em
condições análogas de terceiro, poderá impetrar
mandado de segurança a favor do direito derivado, se
o autor principal não o fizer, no prazo de 10 (dez) dias,
quando intimado judicialmente
33) Na implementação da política nacional do idoso,
apresenta-se como
competência dos órgãos e
entidades públicos, na área de promoção e assistência
social:
a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do
idoso quanto a sua participação no mercado de trabalho,
no setor público e privado
b) prevenir e promover a saúde do idoso, mediante
medidas profiláticas
c) desenvolver programas educativos a fim de informar a
população sobre o processo de envelhecimento
d) promover a capacitação de recursos para atendimento
ao idoso
34) No que concerne ao benefício de prestação continuada,
assinale a alternativa correta:
a) O desenvolvimento das capacidades cognitivas,
motoras ou educacionais e a realização de atividades
não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre
outras, não constituem motivo de suspensão ou
cessação do benefício da pessoa com deficiência
b) O benefício de prestação continuada deve ser suspenso
pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência
exercer atividade remunerada, exceto se vier a atuar
como microempreendedor individual
c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda
mensal per capita seja inferior a 1/5 (um quinto) do
salário-mínimo
d) O benefício de prestação continuada é a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao
idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção nem
de tê-la provida por sua família
35) Apresentam-se, dentre outras, como medidas sócioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente:
a) abrigo em entidade e orientação temporária
b) inclusão em programa oficial de proteção ao drogadito e
acolhimento corporativo
c) inclusão em regime de abrigo-albergue e colocação em
família substituta
d) obrigação de reparar o dano e liberdade assistida
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36) No que se refere à adoção, assinale a alternativa correta:
a) A adoção é medida excepcional e revogável, à qual
se deve recorrer quando esgotados os recursos de
manutenção da criança ou adolescente na família
natural ou extensa
b) Em caso de conflito entre direitos e interesses do
adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais
biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses
dos genitores
c) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes,
salvo os impedimentos matrimoniais
d) O adotante há de ser, pelo menos, dez anos mais velho
do que o adotando
37) No que concerne à abordagem sistêmica, passível de
emprego em face das novas modalidades de família,
assinale a alternativa correta:
a) A princípio, o referencial da abordagem sistêmica
pautou-se exclusivamente ao atendimento das
pessoas consideradas individualmente. Porém, com
o desenvolvimento prático da abordagem, a teoria
foi se reestruturando para também compreender o
funcionamento dos sujeitos e instituições em seus
contextos estruturais
b) Entende-se por abordagem sistêmica um conceito
utilizado para se referir aos diferentes segmentos sociais
em que o sujeito encontra-se inserido, isto é, no contexto
familiar, social, escolar, comunitário. Nessa perspectiva,
esses segmentos se envolvem mutuamente e formam
um sistema em relação
c) O trabalho sistêmico não pode ser indicado para todas as
faixas etárias, tendo em vista que visa escutar e acolher
o sofrimento psíquico do sujeito ou alguma forma de
dificuldade emocional nos contextos periféricos
d) O processo terapêutico tem o objetivo de intervir de
modo não intenso e por tempo ilimitado, com o intuito
de modificar o padrão de relacionamento familiar.
As técnicas utilizadas na abordagem sistêmicas
são pautadas nos eventos pretéritos, no intuito de
estabelecer uma aliança e contribuir para a melhoria
da comunicação nos relacionamentos interpessoais e
conjunturais

39) A colocação competitiva da pessoa com deficiência
pode ocorrer por meio de trabalho com apoio,
observada, dentre outras, a seguinte diretriz:
a) articulação setorial das políticas públicas
b) prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com
menor dificuldade de inserção no campo de trabalho
c) oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores,
com vistas à definição de estratégias de inclusão e de
superação de barreiras, inclusive atitudinais
d) impossibilidade de participação de organizações da
sociedade civil, tendo em vista a predominância da
intervenção estatal na definição das políticas públicas
aplicáveis às pessoas com deficiência
40) No que concerne ao direito de acessibilidade das
pessoas com deficiência, assinale a alternativa correta:
a) A concepção e a implantação de projetos que tratem do
meio físico, de transporte, de informação e comunicação,
e de outros serviços, devem atender aos princípios do
desenho regional
b) Cabe às entidades privadas educacionais promover a
inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho
de expansão nas diretrizes curriculares da educação
profissional e tecnológica
c) É facultada a apresentação de declaração de
conformidade com as regras de acessibilidade quando
se tratar de aprovação ou licenciamento de projeto
executivo arquitetônico e urbanístico
d) As edificações públicas e privadas de uso coletivo já
existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com
deficiência em todas as suas dependências e serviços,
tendo como referência as normas de acessibilidade
vigentes

38) Em conformidade com o preceituado pela Lei 11.340
de 2006, mais conhecida como “Lei Maria da Penha”,
entende-se como “violência moral”, qualquer conduta
que:
a) configure calúnia, difamação ou injúria
b) ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher
c) configure subtração, destruição de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos
d) a constranja a presenciar, a manter ou a participar de
relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
O Município de Caconde precisou adquirir medicamentos destinados aos postos de saúde municipais. O valor anunciado
como parâmetro de aquisição dos produtos foi definido como sendo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O edital de licitação
foi publicado, elegendo-se para tanto a modalidade “pregão”. O edital frisou que haveria de conferir tratamento privilegiado para
empresas de pequeno porte e microempresas localizadas nos limites do Município.
Participaram da licitação 3 (três) microempresas, a pessoa jurídica AA, a pessoa jurídica BB e a pessoa jurídica CC. A
pessoa jurídica BB ofereceu a proposta de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a qual, em função de se apresentar como
a de menor valor, fez com que a referida empresa fosse declarada vencedora do certame. Posteriormente, a microempresa
vencedora (pessoa jurídica BB) apresentou os documentos atinentes a sua regular habilitação.
Considerando a narrativa acima, responda:
1) A par de qualquer outra possível não conformidade, a escolha da modalidade “pregão” pelo ente municipal se
apresenta como correta? Explique.
2) Em conformidade com as diretrizes constitucionais, poderia o Município de Caconde conferir tratamento
privilegiado para empresas de pequeno porte e microempresas?Explique.
3) O elemento “valor” apresenta-se como relevante na escolha da modalidade de licitação? Explique.
4) A homologação do certame se apresenta como juridicamente possível? Explique.
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