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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1-I

“Família, família/ vive junto todo dia/ nunca perde1

essa mania” — os versos da canção Família, composta por

Arnaldo Antunes e Tony Belotto na década de 80 do século

passado, no Brasil, parece que já não traduzem mais a4

realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez dos

lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da

família nuclear, não se adéqua à realidade social do momento,7

em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e

pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir

Freire Costa, “família nem é mais um modo de transmissão do10

patrimônio material; nem de perpetuação de nomes de

linhagens; nem da tradição moral ou religiosa; tampouco é a

instituição que garante a estabilidade do lugar em que são13

educadas as crianças”.

Então, o que é a família? Como defini-la,

considerando-se que uma de suas marcas na pós-modernidade16

é justamente a falta de definição? Para a cientista social e

política Elizabete Dória Bilac, a variabilidade histórica da

instituição família desafia qualquer conceito geral de família.19

A centralidade assumida pelos interesses individuais

no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam

a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que22

justificam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas,

compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é

fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar25

quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades

emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja

no espaço social, seja no interior da família, produzindo28

significados e razões que o lançam na busca de realização. 

Segundo o filósofo francês Dany-Robert Dufour, a

pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que31

significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais

nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que

comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo34

geracional. No que tange à família, a consequência é o

surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de

valores simbólicos que se contraponham à lógica do consumo.37

Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que

gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição esta

que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o40

estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede.

Fernanda Simplício Cardoso e Leila Maria Torraca de Brito.

Reflexões sobre a paternidade na pós-modernidade.

Internet:<www.newpsi.bvs-psi.org.br> (com adaptações).

!FimDoTexto!

QUESTÃO 1

As autoras do texto CG1A1-I consideram que

A o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para
que sejam consideradas uma família.

B a família, na atualidade, define-se como instituição cujos
membros não se comprometem uns com os outros.

C a família concebida nos moldes tradicionais não existe no
século XXI.

D o conceito geral de família sempre esteve em constante
mudança.

E a definição de família constitui um grande desafio.

QUESTÃO 2

No texto CG1A1-I, o trecho “Observa-se que a solidez dos lugares
ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear,
não se adéqua à realidade social do momento, em que as relações
são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade.” (R. 5 a 9)
permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original
caso

A uma vírgula fosse inserida logo após “Observa-se”.

B a vírgula empregada após “pessoas” fosse substituída por
ponto e vírgula.

C as vírgulas empregadas após “pessoas” e após “nuclear”
fossem suprimidas.

D a vírgula empregada após “momento” fosse suprimida.
E uma vírgula fosse inserida imediatamente após “lugares”.

QUESTÃO 3

Seria mantida a correção gramatical do texto CG1A1-I se o
segmento “em que”, nas linhas 8 e 13, fosse substituído,
respectivamente, por

A onde e onde.

B onde e que.

C a qual e o qual.

D no qual e onde.

E que e no qual.

QUESTÃO 4

No terceiro parágrafo do texto CG1A1-I, a forma pronominal “o”,
em “o lançam” (R.29), faz referência a

A “esforço” (R.25).
B “homem” (R.26).

C “outro” (R.27).
D “espaço” (R.28).

E “interior” (R.28).
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QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Trata-se de uma
condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o
motivo geracional.” (R. 33 a 35). Assinale a opção em que a
proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos originais e a
correção gramatical do texto.

A Isso se trata de uma condição que comporta riscos, pois,
segundo Dufour, desaparece o motivo geracional.

B Segundo Dufour, trata-se de uma condição que comporta
riscos, pois desaparece o motivo geracional.

C Trata-se de uma condição que comporta riscos pois, segundo
Dufour, desaparece o motivo geracional.

D Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que o
motivo geracional, segundo Dufour, desaparece.

E Se trata de uma condição que redunda em riscos, pois, segundo
Dufour, o motivo geracional desaparece.

QUESTÃO 6

De acordo com o último parágrafo do texto CG1A1-I, um sujeito
não engendrado

A inverte a ordem de transmissão familiar existente.
B sente-se isento de dívidas para com a geração precedente.
C relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos

sólidos.
D é mais envolvido com a geração vindoura do que com a

geração precedente.
E tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso

com os laços familiares.
Texto CG1A1-II

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados1

(Lei n.º 13.709/2018), dados pessoais são informações que
podem identificar alguém. Dentro desse conceito, foi criada
uma categoria chamada de “dado sensível”, que diz respeito a4

informações sobre origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros
como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior7

de proteção, para evitar formas de discriminação. Todas as
atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no
Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas10

em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou
serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a
obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública.13

Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a
finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas
informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele16

concorda com termos e condições de um aplicativo, as
companhias passam a ter o direito de tratar os dados
(respeitada a finalidade específica), desde que em19

conformidade com a legislação. A lei prevê uma série de
obrigações, como a garantia da segurança das informações e a
notificação do titular em caso de um incidente de segurança. A22

norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos
públicos, em caso de “legítimo interesse”.

Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos.25

Ele pode, por exemplo, solicitar à empresa os dados que ela
tem sobre ele, a quem foram repassados (em situações como a
de reutilização por “legítimo interesse”) e para qual finalidade.28

Caso os registros estejam incorretos, ele poderá cobrar a
correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se
opor a um tratamento. A lei também prevê a revisão de31

decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de
dados, como as notas de crédito ou os perfis de consumo.

Internet: <www.agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Segundo as ideias veiculadas no texto CG1A1-II, 

A questões relativas a origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que
mais motivam atos de discriminação, e, por isso, os dados
sensíveis devem ter maior nível de proteção.

B a Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para
as empresas que coletam os dados quanto para o titular desses
dados, de forma proporcional.

C a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a
brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados
pessoais for feita.

D o Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de
brasileiros da forma que julgar mais adequada.

E o Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta e do
uso de dados sensíveis.

QUESTÃO 8

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto
CG1A1-II, a forma verbal “há” (R.12) poderia ser substituída por

A existem.
B existe.
C ocorre.
D têm.
E tem.

QUESTÃO 9

No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração
“Ao coletar um dado” (R.14) exprime uma circunstância de

A causa.
B modo.
C finalidade.
D explicação.
E tempo.

QUESTÃO 10

Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto
CG1A1-II, o verbo “aceitar” (R.15) poderia ser substituído por 

A consentir.
B prescindir.
C assistir.
D obstar.
E enjeitar.
Espaço livre
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QUESTÃO 11

Em um programa de rádio, Joaquim, faxineiro terceirizado
que exerce suas funções no âmbito do TJ/PA, fez, fora do horário
de serviço e das dependências do tribunal, considerações e emitiu
opiniões desabonadoras sobre o trabalho desenvolvido por
determinado analista judiciário do tribunal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, conforme
o disposto na Resolução TJ/PA n.º 14/2016 (Código de Ética dos
Servidores do Tribunal de Justiça do Pará).

I O referido código de ética é inaplicável à situação, já que
a fala de Joaquim ocorreu fora das dependências do TJ/PA.

II Joaquim poderá ser submetido a procedimento ético, uma
vez que as regras do referido código de ética se aplicam
a servidores terceirizados.

III Há vedação expressa no referido código de ética sobre
servidor opinar publicamente a respeito da honorabilidade
e do desempenho funcional de outro servidor.

IV Em virtude de a opinião ter sido emitida fora do horário
de serviço, é inaplicável à situação o referido código de ética.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV.

QUESTÃO 12

Conforme a Lei n.º 8.429/1992, negar publicidade a ato oficial
constitui ato de improbidade administrativa que

A atenta contra os princípios da administração pública.

B decorre de concessão indevida de benefício financeiro.

C importa enriquecimento ilícito.

D causa prejuízo ao erário.

E decorre de aplicação indevida de benefício tributário.

QUESTÃO 13

Considerando o disposto na Lei n.º 12.846/2013, assinale a
opção correta.

A É vedada a delegação da competência para a instauração
e o julgamento de processo administrativo de apuração
de responsabilidade.

B A sanção de multa terá como limite mínimo o percentual
de 0,2% do faturamento líquido do ano anterior à instauração
do processo administrativo.

C O prazo prescricional será suspendido com o julgamento
do processo administrativo.

D Pessoa jurídica estrangeira está imune à incidência das regras
estabelecidas na referida lei.

E Comissão constituída para a apuração de responsabilidade
poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

QUESTÃO 14

Segundo determinada teoria motivacional, o esforço da pessoa
depende do resultado que ela quer alcançar, ou seja, as pessoas se
esforçam para alcançar resultados que elas consideram importantes
para si. Essa é a perspectiva da teoria

A da expectativa.

B da equidade.

C das necessidades.

D da frustração.

E dos dois fatores.

QUESTÃO 15

Como forma de participação institucional da cidadania na
administração pública brasileira, existem conselhos gestores de
políticas públicas e conselhos de direito. Assinale a opção que
apresenta um exemplo de conselho destinado a operacionalizar
ações de governo, de caráter específico, como as de segurança
alimentar, merenda escolar, aleitamento materno e desenvolvimento
rural.

A conselho de eventos

B conselho de programas

C conselho consultivo de governo

D conselho de defesa e promoção de direitos

E conselho de controle administrativo-financeiro e funcional

QUESTÃO 16

As organizações que utilizam como metodologia de
planejamento estratégico o BSC (balanced scorecard) devem
contar com o envolvimento ativo da equipe executiva, para que as
mudanças ocorram e a estratégia seja implementada com vistas ao
alcance dos melhores desempenhos.

O pressuposto abordado no texto anterior está de acordo com o
princípio de

A traduzir a estratégia em termos operacionais.

B alinhar a organização à estratégia.

C transformar a estratégia em tarefa de todos.

D converter a estratégia em processo contínuo.

E mobilizar a mudança por meio da liderança educadora.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que indica atividade inerente à função
administrativa chamada de organização.

A distribuição dos processos de trabalho em departamentos

B definição da visão de futuro da instituição e dos valores a
serem cumpridos pelos empregados

C criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da
qualidade dos serviços prestados

D realização de reuniões para orientação sobre a execução de
atividades na busca de engajamento e alcance de resultados

E avaliação das metas alcançadas em cada departamento da
organização
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QUESTÃO 18

A adoção de soluções alternativas de conflito é um dos
macrodesafios do Poder Judiciário no período de 2015 a 2020. Esse
macrodesafio refere-se à(ao)

A ampliação do rol dos atuais meios judiciais para resolução de
conflitos, mediante participação do cidadão.

B fomento à criação de meios extrajudiciais para resolução
negociada de conflitos, mediante participação do cidadão.

C fomento à criação de metodologias inovadoras para resolução
judicial de conflitos, com a participação das partes envolvidas.

D incremento dos meios judiciais e extrajudiciais para resolução
de conflitos, mediante participação ativa do cidadão.

E fomento à modernização dos processos judiciais para dar
celeridade às decisões, mediante participação do cidadão.

QUESTÃO 19

A instituição da governança judiciária é um macrodesafio
estabelecido no planejamento estratégico do Poder Judiciário do
estado do Pará para o período de 2015 a 2020. A esse respeito,
assinale a opção que apresenta iniciativa estratégica que favorece
o alcance desse macrodesafio.

A inovação e modernização da infraestrutura de tecnologia e
comunicação

B inovação e aperfeiçoamento da gestão dos sistemas de
informação

C aprimoramento das estruturas administrativas e jurisdicionais
D aprimoramento da segurança da informação
E fortalecimento da governança na área de tecnologia de

informação e comunicação

QUESTÃO 20

Considere que o cargo de desembargador do TJ/PA tenha ficado
vago e que determinado juiz de direito tenha sido cotado para
preencher a vaga pelo critério de antiguidade, apurada na última
entrância. Nesse caso, o tribunal deverá resolver, preliminarmente,
se é devida a indicação do juiz mais antigo, o que poderá ser
recusado pelo voto de seus membros, conforme procedimento
próprio,

A em sessão aberta e pública, com os votos de recusa nos
próprios autos de escolha, a ser julgado pela maioria absoluta
do tribunal pleno.

B em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

C em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do
tribunal pleno.

D em segredo de justiça, com os votos de recusa nos próprios
autos de escolha, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

E em segredo de justiça, com os votos de recusa tomados em
autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do tribunal
pleno.

QUESTÃO 21

A competência para apreciar as medidas urgentes nos processos de
competência originária do TJ/PA é do

A vice-presidente do tribunal.
B presidente do tribunal.
C corregedor de justiça.
D relator do processo.
E tribunal pleno.

QUESTÃO 22

O reingresso de servidor do TJ/PA na administração pública por
decisão administrativa definitiva ocorre por

A reintegração, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

B reintegração para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o
cargo já estiver regularmente provido.

C reversão, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

D reversão para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o cargo
já estiver regularmente provido.

E reversão para o cargo anteriormente ocupado, ainda que o
cargo já esteja regularmente provido.

QUESTÃO 23

Servidor do TJ/PA que, supostamente, tiver cometido ato comissivo
e exercido irregularmente suas atribuições, causando prejuízo ao
erário, poderá ser responsabilizado cumulativamente nas esferas

A administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si, se
houver prejuízo a terceiros.

B administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
pela inexistência do fato.

C administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si,
se o ato tiver sido culposo.

D administrativa, civil e penal, não cabendo aos sucessores
obrigação de reparar o dano.

E administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
por falta de provas.

Caso clínico CG2A1-I

Um magistrado compareceu ao serviço de saúde com
quadro clínico de febre de 39 ºC e intensas dores musculares e de
cabeça, além de manchas vermelhas pelo corpo. Relatou, ainda,
sentir dor ao realizar movimento ocular. Foi diagnosticado com
gripe (CID-10: J11) de subtipo viral já conhecido e recebeu
atestado médico, que apresentou ao tribunal, para se afastar do
trabalho por dois dias. Meses depois, em exame periódico de saúde,
foram identificados anticorpos que evidenciaram que o magistrado
havia contraído dengue (CID-10: A90), e não gripe. O magistrado
recebera, portanto, um diagnóstico equivocado.

QUESTÃO 24

Do caso clínico CG2A1-I conclui-se que o diagnóstico equivocado

A provocou erro no cálculo do índice de absenteísmo-doença
para magistrados.

B alterou o índice de realização de exame periódico de saúde
para magistrados.

C levou à notificação compulsória de gripe e à não notificação
compulsória de dengue.

D afetou a contabilização de doenças na gestão do absenteísmo
por doença para magistrados.

E resultou em absenteísmo maior do que o efetivamente
necessário para a recuperação do magistrado.

QUESTÃO 25

Em epidemiologia, considera-se natural a subnotificação de casos
de doenças, por diversas razões. O caso clínico CG2A1-I é um
exemplo que resulta em subnotificação de dengue, devido à
ausência de

A sintomas da doença.
B diagnóstico da doença.
C obrigatoriedade de notificação.
D busca tardia pelo serviço de saúde.
E atendimento diferenciado pelo serviço de saúde.
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QUESTÃO 26

Em relação ao calendário nacional de vacinação, o Ministério da
Saúde recomenda que os idosos sejam dispensados da imunização
contra

A influenza.

B hepatite B.

C tríplice viral.

D febre amarela.

E dupla adulto (dT).

QUESTÃO 27

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; (...)

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

Constitui ação que busca alcançar a diretriz mencionada neste
dispositivo constitucional a

A transferência da gestão dos hospitais dos diversos municípios
de uma unidade da Federação para uma direção estadual
unificada.

B implementação de novas diretrizes de saúde pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar em conjunto com as
operadoras de saúde suplementar, de forma independente do
Ministério da Saúde.

C assinatura de acordo entre uma unidade da Federação e seus
municípios para a municipalização da atenção básica e para a
organização de consórcios intermunicipais para a atenção
especializada.

D criação de um sistema paralelo de saúde pública, exclusivo
para servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada,
nos moldes do extinto Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social.

E formação de equipes estaduais de saúde em casa, idênticas às
equipes municipais de estratégia de saúde da família, para
revisitar os domicílios, como reforço na atenção básica.

QUESTÃO 28

A Constituição Federal de 1988 (CF) determinou a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS). A CF prevê expressamente ser
competência do SUS

A municipalizar recursos, serviços e ações.

B colaborar na proteção do meio ambiente, o que inclui o
ambiente do trabalho.

C realizar periodicamente conferência de saúde, subsidiando
novos planos e programas.

D liderar o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação
em sua área de atuação.

E subsidiar, por meio de dotação orçamentária específica, a
formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 29

Várias propostas de mudanças — inspiradas pela Reforma
Sanitária e pelos princípios do SUS — têm sido esboçadas ao longo
do tempo. Essas iniciativas, entretanto, apresentam avanços e
retrocessos e seus resultados têm sido pouco perceptíveis na
estruturação dos serviços de saúde, exatamente por não promover
mudanças significativas no modelo assistencial. Assim, o Programa
Saúde da Família (PSF) elege como ponto central o estabelecimento
de vínculos e a criação de laços de compromisso e de
corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população.

Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia para

a reorientação do modelo assistencial. 1997 (com adaptações).

Considerando-se o entendimento do Ministério da Saúde para a
implantação da estratégia de saúde da família, é correto afirmar que
o PSF

A foi concebido de modo semelhante aos demais programas
elaborados pelo Ministério da Saúde.

B fornece atenção exclusiva para mulheres e crianças, que
constituem a base da família.

C foi implantado antes da Reforma Sanitária, tendo influenciado
decisivamente esse movimento.

D substitui práticas e estruturas tradicionais, dispensando mais
recursos financeiros para a saúde.

E é um sistema de saúde limitado, voltado aos mais pobres, com
utilização de tecnologia de baixa complexidade.

QUESTÃO 30

O médico de hospital privado que suspeitar de violência praticada
contra pessoa com deficiência deverá notificar

I a autoridade policial.
II o Ministério Público.
III os conselhos dos direitos da pessoa com deficiência.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Em um atendimento, o assistente social toma conhecimento de
várias situações relacionadas à vida de um usuário, sendo o sigilo
profissional relevante nesse contexto. Quanto ao sigilo profissional,
assinale a opção correta.

A Conforme o Código de Ética do(a) Assistente Social, manter
o sigilo profissional é um dever do assistente social.

B A quebra de sigilo é admissível quando se tratar de situação
cuja gravidade possa trazer prejuízos aos interesses da
coletividade.

C O usuário é protegido pelo sigilo apenas em relação a questões
específicas das quais o assistente social tomar conhecimento.

D Em um trabalho multidisciplinar, o sigilo profissional não é
necessário, pois as informações devem ser compartilhadas com
a equipe.

E Em situação excepcional, ao ser convocado para depoimento
judicial, é dever do assistente social quebrar o sigilo
profissional.

QUESTÃO 32

Com relação a condições e parâmetros normativos que visam
garantir que o exercício profissional do assistente social seja
executado de forma ética e tecnicamente qualificada, assinale a
opção correta.

A O local de atendimento deve ser dotado de espaço suficiente
para abordagens individuais ou coletivas.

B É recomendado que o atendimento não seja realizado com
portas fechadas, pois o usuário pode ficar constrangido ou se
sentir intimidado.

C O material técnico utilizado no atendimento deve ser arquivado
no mesmo espaço físico onde é realizado o atendimento, com
vistas a evitar que outros profissionais tenham acesso a ele.

D Não existem parâmetros normativos que regulem o exercício
profissional do assistente social em entidade privada.

E Havendo qualquer inadequação quanto às condições físicas e
técnicas do exercício profissional, a primeira providência a ser
tomada é notificar o conselho regional de serviço social.

QUESTÃO 33

Considerando as influências teórico-metodológicas e as formas de
intervenção construídas pela profissão em seus distintos contextos
históricos, assinale a opção correta.

A Somente a partir do ano 2000, com o agravamento da
precarização, o serviço social brasileiro começou a ser
analisado a partir de aportes teóricos metodológicos do
materialismo histórico e da teoria marxista.

B Os referenciais orientadores do pensamento e da práxis do
serviço social brasileiro originaram-se de duas teorias sociais:
o doutrinarismo e o conservadorismo.

C Na gênese do serviço social brasileiro, está presente a relação
entre a profissão e o ideário católico.

D A perspectiva funcionalista se caracteriza por ações voltadas
à transformação da realidade, mediante análise ampliada das
relações sociais e com propostas de ruptura da ordem vigente.

E O racionalismo higienista se caracteriza pela abordagem da
questão social como problema moral e religioso, numa
intervenção que prioriza a formação do indivíduo para a
solução dos seus problemas.

QUESTÃO 34

A Lei n.º 8.662/1993 prevê como atribuição privativa do assistente
social

A elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto
a órgãos da administração pública, empresas, entidades e
organizações populares.

B orientar indivíduos e grupos no sentido de identificar recursos
e de fazer uso desses recursos no atendimento e na defesa de
seus direitos.

C realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.

D coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço
social.

E planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais.

QUESTÃO 35

No que se refere ao movimento de reconceituação do serviço social
na América Latina, especialmente no Brasil, assinale a opção
correta.

A Esse movimento carece de legitimação, pois foi construído por
grupo relativamente pequeno de profissionais, especialmente
por aqueles vinculados à academia.

B Apesar do caráter revolucionário desse movimento, não houve
esforço no sentido de superar o pragmatismo presente no
serviço social.

C O serviço social brasileiro, devido ao contexto do regime
militar então vigente no país, acabou por não exercer papel de
destaque no movimento de reconceituação latino-americano.

D Um dos legados mais importantes desse movimento foi o
fortalecimento teórico-metodológico da profissão, mediante a
busca de modelos de análise, diagnóstico e planejamento.

E Esse movimento constituiu um marco histórico ao desencadear
a crítica ao serviço social tradicional e contribuir para a
construção da alternativa crítica de orientação marxista.

QUESTÃO 36

Considerando o Código de Ética do(a) Assistente Social, assinale
a opção correta.

A É permitido intervir na prestação de serviços que estejam
sendo efetuados por outro profissional, desde que a pedido
deste profissional, o que deve ser-lhe imediatamente
comunicado.

B É dever do assistente social fazer pronunciamento em matéria
de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de
interesse da população.

C É facultado ao assistente social denunciar ao Conselho Federal
de Serviço Social instituições públicas ou privadas nas quais as
condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar
usuários ou profissionais.

D O assistente social tem a prerrogativa de depor como
testemunha sobre situação sigilosa do usuário da qual tenha
conhecimento em decorrência do exercício profissional.

E É permitido ao assistente social exercer a supervisão de aluno
estagiário de serviço social em instituições que não tenham em
seu quadro um assistente social, desde que a equipe
multidisciplinar se responsabilize pelo acompanhamento direto
desse aluno.
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QUESTÃO 37

Considerando o projeto ético-político do serviço social brasileiro,
sua constituição histórica, seu estado atual e seus desafios futuros,
assinale a opção correta.

A O reconhecimento do pluralismo é o valor ético central do
projeto ético-político do serviço social.

B O projeto ético-político do serviço social está vinculado a uma
proposta de transformação da sociedade.

C Por ser permeado por interesses contraditórios, o projeto
ético-político do serviço social não é claro ou explícito quanto
aos seus compromissos.

D Por se mostrar inviável no contexto da contemporaneidade e
do neoliberalismo, o projeto ético-político do serviço social
está em fase de rediscussão, por meio de um documento
preliminar elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social.

E O projeto ético-político do serviço social surgiu nos anos 90 do
século passado, mas consolidou-se a partir de 2000, tensionado
pelo fortalecimento do neoliberalismo e por uma nova reação
conservadora da profissão.

QUESTÃO 38

Considerando o redimensionamento da profissão de assistente
social ante as transformações sociais, assinale a opção correta.

A No contexto capitalista, o trabalho desenvolvido pelo assistente
social pode ser incluído entre as atividades diretamente
produtivas, voltadas à acumulação do capital.

B A institucionalização do serviço social como trabalho
assalariado está vinculada ao aprofundamento da crise do
capital e ao neoliberalismo.

C A crise do capitalismo, a descentralização e a municipalização
das políticas públicas resultou na redução do mercado de
trabalho do assistente social.

D No processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, a
intervenção profissional permeia-se por interesses de classes
sociais antagônicas, responde a demandas do capital e também
do trabalho, e tem na questão social a base de justificação da
profissão.

E A precarização não tem repercutido nas condições éticas e
técnicas de exercício profissional do assistente social, dada a
especificidade de inserção do serviço social na divisão social
e técnica do trabalho.

QUESTÃO 39

Acerca das influências teórico-metodológicas e da
institucionalização do serviço social em distintos contextos
históricos, assinale a opção correta.

A Dissincronia com as solicitações contemporâneas, insuficiência
da formação profissional e subalternidade executiva são
características da crise do serviço social contemporâneo,
pautado em uma teoria marxista.

B O movimento de renovação do serviço social foi importante,
mas não conseguiu superar a laicização, por não ter rompido
com os ideais da igreja católica.

C A vertente modernizadora do serviço social é caracterizada
pela incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas
e, mais tarde, sistêmicas, voltadas a uma modernização
conservadora.

D A corrente funcionalista se caracterizou pelo salto qualitativo
na formação teórica e prática do serviço social, assim como
pelo adensamento do debate profissional.

E O movimento de renovação do serviço social no Brasil pode
ser dividido nas seguintes tendências: redimensionamento da
fenomenologia, fortalecimento da perspectiva modernizadora
e reatualização do funcionalismo.

QUESTÃO 40

Com relação às formas de intervenção construídas pelo serviço

social em seus distintos contextos históricos, assinale a opção

correta.

A O serviço social inscreveu-se na divisão social do trabalho

como executor de intervenções pautadas por uma análise

crítica das relações sociais e da sociedade.

B Foi apenas a partir dos anos 90 do século passado, por meio da

aproximação da análise crítica e da apropriação de novas bases

teórico-metodológicas, que a profissão superou o estágio

marcado pela filantropia.

C A formulação dos primeiros objetivos político-sociais do

serviço social brasileiro pautou-se por posicionamentos de

cunho marxista, na busca da superação da hegemonia do

pensamento social da igreja diante da questão social.

D A atuação do assistente social na contemporaneidade é

realizada a partir de robusto arcabouço teórico e metodológico,

não sendo mais possível caracterizar a dimensão política da

intervenção profissional.

E O serviço social, ao atuar na intermediação entre as demandas

da população usuária e o acesso às políticas públicas, intervém

em um espaço permeado por conflitos, presentes no cotidiano

das relações sociais.

QUESTÃO 41

Acerca da complexidade da expressão questão social e de sua

vinculação com o projeto de intervenção profissional do serviço

social, assinale a opção correta.

A A questão social é importante para a fundação sócio-histórica

da formação profissional, embora seja um elemento

desagregador da relação entre profissão e realidade social.

B O assistente social convive continuamente com as mais amplas

expressões da questão social, instrumental de seu trabalho.

C A particularidade do serviço social, como especialização do

trabalho coletivo, está organicamente vinculada às

configurações estruturais e conjunturais da questão social e às

formas históricas de seu enfrentamento.

D A questão social é tomada de forma genérica, por isso é

recorrentemente usada para definir o fazer generalista do

assistente social.

E Do ponto de vista epistemológico, a questão social deve ser

tratada à luz de semelhantes paradigmas, na discussão de seus

dimensionamentos que estão vinculados a fatores econômicos.
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QUESTÃO 42

Julgue os itens a seguir quanto à dimensão técnico-operativa do
serviço social.

I A dimensão técnico-operativa se confunde com a questão dos
instrumentos e técnicas e, diferentemente das outras dimensões
(ético-política e teórico-metodológicas), mobiliza as condições
subjetivas do trabalho e as condições objetivas dos agentes
profissionais.

II O uso competente e crítico dos instrumentos (observação,
abordagem individual e coletiva, entrevista, grupos e reuniões,
visita domiciliar, entre outros) permite que as respostas sejam
dadas, mas eles não se confundem nem podem ser confundidos,
com as respostas profissionais.

III Os procedimentos são os conjuntos de atividades que os
profissionais realizam e se confundem com as ações
desenvolvidas por esses profissionais, necessariamente, com as
suas intervenções.

Assinale a opção correta.

A Apenas o itens I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 43

Ellen é assistente social do Ministério Público de um
estado da Federação. Para potencializar as condições de
conhecimento do cotidiano dos usuários a quem atende, faz visita
domiciliar periodicamente, o que a permite apreender aspectos
importantes do cotidiano das relações sociais dos usuários visitados.
Esses aspectos geralmente escapam às entrevistas realizadas no
órgão onde atua.

Nesse contexto, a visita domiciliar

A é balizada por uma dimensão problematizadora que possibilita
o questionamento dos processos sociais singulares em conexão
com a dinâmica societária, juntamente com uma postura
ético-política comprometida com a redução das necessidades
sociais e com o respeito da liberdade e da autonomia.

B pode ser discutida de forma dissociada do contexto histórico,
político e societário na qual é realizada, juntamente com os
conhecimentos e valores que fundamentam a utilização desse
instrumento interventivo.

C necessita, como todo instrumental técnico-operativo, ser
apreendida em indireta articulação com a categoria trabalho, já
que nem sempre é dimensão constitutiva de qualquer processo
de trabalho.

D é, além de um espaço de ação fiscalizatória, um espaço
privilegiado para a formação de consciência crítica e luta por
direitos.

E constitui um instrumento que, devido a sua natureza,
caracteriza-se por ser uma técnica que dispensa o emprego da
entrevista.

QUESTÃO 44

Acerca de supervisão em serviço social, assinale a opção correta.

A Formação e trabalho profissional, que são as faces de uma

mesma atividade curricular, demandam dialeticamente

respostas e reflexões próprias do arcabouço teórico-prático que

constituem supervisão de campo e acadêmica.

B O estágio supervisionado, como síntese de múltiplas

determinações da formação e exercício profissional, expressa

o movimento teórico-prático da profissão e, juntamente ao

processo de supervisão, os desafios enfrentados pela categoria

profissional.

C As supervisões de campo e acadêmica, apesar de suas

particularidades, são consideradas momentos extremamente

similares e, por isso, constituem o mesmo processo, que é o

estágio supervisionado.

D Ao supervisor de campo cabe afinar com o estagiário os

elementos teórico-metodológicos, ético-políticos e

técnico-operativos da profissão, visto que é nesse momento

que os estagiários levam as angústias e dinâmicas do campo de

estágio para a sala de aula.

E A supervisão dispensa uma relação de unidade e demanda uma

relação de diálogo pontual entre supervisor de campo,

supervisor acadêmico e estagiário. Requer também a

construção individual de uma proposta de estágio e do

processo de supervisão direta e sistemática.

QUESTÃO 45

Ana, assistente social, presta assessoria há cerca de seis

meses para um consórcio de empresas que executam obras de

esgotamento sanitário numa cidade de médio porte. Quando foi

contratada, Ana apresentou sua proposta de assessoria e pretendia

ser informada, em um prazo de até dois meses, acerca dos

pressupostos e das condições em que os seus assessorados atuavam.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, a

respeito de assessoria em serviço social.

A Cabe a Ana, ao exercer seu trabalho de assessoria,

problematizar junto aos usuários a necessidade de

organizarem-se politicamente, tanto dentro da instituição

quanto fora dela.

B Cabe a Ana, ao prestar assessoria, empreender ações em nome

dos usuários.

C Pelo tempo de assessoria já prestada na instituição, Ana pode

apontar estratégias no processo que desenvolve, já que o

assessor é um sujeito importante para desvelar a realidade.

D Com o estabelecimento da proposta de assessoria, apresentada

por Ana ao ser contratada, se encerra a fase de estudos, que

antecede a execução de atividades.

E Na condição de assessora, Ana é um sujeito que busca a

neutralidade, mas que deve estabelecer a crítica como forma de

troca e decidir o que deverá ser feito.
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QUESTÃO 46

Pedro chefia o serviço social de uma instituição estadual
de saúde. Para que sua equipe formule qualificadas respostas e
alternativas de enfrentamento aos muitos desafios e tensões que se
põem no cotidiano profissional, ele desenvolve uma gestão com
planejamento participativo e consequente execução e avaliação de
programas e projetos.

A partir dessa situação hipotética e dos preceitos ético-políticos
defendidos no código de ética profissional, assinale a opção correta,
considerando o planejamento como um processo técnico-político na
atuação profissional do assistente social.

A A utilização do planejamento para o desenvolvimento do
trabalho dos assistentes sociais da equipe de Pedro garante que
interesses coletivos sejam viabilizados e que a população
usuária dos serviços prestados participe mais ativamente do
processo de tomada de decisões.

B O modelo de planejamento utilizado viabiliza de forma
majoritária o alargamento na dimensão técnico-operativa da
equipe de Pedro, haja vista que o serviço social é uma
profissão essencialmente investigativa.

C A ferramenta adotada por Pedro permite claras distribuições de
responsabilidades: à chefia cabe apresentar o que e o para que
fazer, ou seja, as decisões a serem seguidas no planejamento
das ações; e à equipe cabe contribuir para o como e o com que
fazer das intervenções a serem traçadas.

D O planejamento e os instrumentos utilizados pela equipe de
Pedro são atribuições e competências que devem estar
direcionadas a favor da classe empregadora, atentos também ao
alcance das metas institucionais e governamentais.

E O planejamento pode ser reconhecido como uma competência
do exercício profissional do assistente social, a qual deve
refutar o caráter praticista de intervenção.

QUESTÃO 47

No trabalho em equipe, torna-se necessária a convivência entre os
profissionais, estruturada de diferentes maneiras e com
denominações distintas, a exemplo de equipe multiprofissional e
equipe interdisciplinar. Com relação às estruturas de convivência
citadas, assinale a opção correta.

A Na multidisciplinaridade, há avanço de fronteiras disciplinares,
cooperação e troca de informações problematizadoras. As
interações são pontuais, com vistas ao desenvolvimento de um
objetivo ou finalidade.

B Para o alcance da interdisciplinaridade, são suficientes a
intencionalidade dos envolvidos e o sucinto domínio de
conhecimentos específicos da formação disciplinar de cada
profissão.

C A interdisciplinaridade é um conhecimento absoluto, para cuja
concretude são necessárias condições objetivas, sociais e
históricas. Assim, é possível determinar uma forma do
interdisciplinar, visto que ela se desenvolve sem
particularidades da história social.

D A teoria da interdisciplinaridade parte da teoria da
fragmentação, que começa com a busca de uma explicação
para o processo de fragmentação do saber, reconhecendo esse
fato e as suas consequências negativas.

E Ser interdisciplinar para o saber e para a ação é um movimento
de renovação, no qual é preciso aprimorar atitudes no sentido
de reconhecer que a pluralidade constitui múltiplas
possibilidades de desvelar o real, repensar a prática e
transformá-la.

QUESTÃO 48

Cláudio, assistente social, atua junto ao Poder Judiciário
na vara de família de sua cidade. Rotineiramente realiza estudos
sociais e elabora laudos, relatórios e pareceres sociais para
subsidiar processos de disputa de guarda entre pais e mães que
se separaram.

Acerca dos instrumentos técnicos citados nessa situação hipotética,
assinale a opção correta.

A Diferentemente do parecer social, o laudo pode limitar-se a
relatar, descrever e(ou) detectar problemas de ordem
emocional dos indivíduos envolvidos no estudo social.

B O assistente social muitas vezes utiliza o termo parecer ou
conclusão; seja qual for o termo utilizado, nem sempre estará
embutido um posicionamento profissional.

C Ao término do estudo social, o assistente social deve evitar
posicionar-se frente à realidade encontrada, ainda que atue com
alteridade, e sempre buscar ter esse compromisso com os
usuários centrais, que, na disputa de guarda, acabam sendo os
filhos, crianças ou adolescentes.

D Elaborar pareceres implica uma postura ética, em fundamentos
teórico-metodológicos e em coerência. O assistente social deve
centrar-se em aspectos éticos e preservar os envolvidos, e sua
intervenção deve ser técnico-pedagógica, desde que realize os
juízos de valor que se fizerem necessários.

E No corpo do relatório social elaborado para um processo de
disputa de guarda, o profissional deve contar e expor a
problemática, o posicionamento de cada parte frente a ela e o
histórico de vida de cada um e o de cada parte em relação à
criança. Deverá interpretar falas, dados e situações, bem como
analisá-las para, em seguida, emitir seu parecer.

QUESTÃO 49

O cotidiano, compreendido como o espaço em que se
realiza a intervenção, permite pensar na forma como as demandas
chegam às instituições e aparecem para o assistente social.

Claúdia Mônica dos Santos et al. (Org.). A dimensão técnico-operativa no serviço

social: desafios contemporâneos. 3.ª ed. São Paulo: Cortez, 2017(com adaptações).

A partir da provocação/reflexão colocada no texto apresentado, as
formas como as demandas se apresentam para o assistente social
são

I imediatizadas e complexas.
II multifacetadas.
III fragmentadas e heterogêneas.
IV ampliadas qualitativa e quantitativamente.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I , II e III estão certos.

B Apenas os itens I, II e IV estão certos.

C Apenas os itens I, III e IV estão certos.

D Apenas os itens II, III e IV estão certos.

E Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 50

O exercício profissional do assistente social é composto de três
dimensões que compreendem níveis diferenciados de apreensão da
realidade da profissão: teórico-metodológica, ético-política e
técnico-operativa. A respeito dessas dimensões, julgue os itens a
seguir.

I A dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como um
componente consciente e sistemático do trabalho do assistente
social acerca do seu objeto de intervenção, de forma a atingir
os objetivos propostos.

II A dimensão ético-política só pode ser vislumbrada no processo
de trabalho por meio de ações conscientes e críticas, vinculadas
a um posicionamento político de defesa dos direitos dos seus
usuários.

III A dimensão teórico-metodológica se refere à capacidade de
apreensão das teorias e sua relação com a prática na ação
profissional.

IV A dimensão técnico-operativa é a mais importante das
dimensões, pois ela é o modo de ser da profissão, o modo
como aparece no movimento das três dimensões. Por meio
dela, a profissão é conhecida e reconhecida.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I, II e III estão certos.
B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 51

Para a autoridade judiciária competente ponderar entre a
reintegração familiar de uma criança ou pela sua colocação em uma
família substituta, é necessária a elaboração de uma decisão
fundamentada em um relatório elaborado por equipe
interprofissional ou multidisciplinar. Sendo assim, a situação de
uma criança de sete anos de idade que está inserida em um
programa de acolhimento familiar será reavaliada, no máximo, a
cada

A dois meses.
B três meses.
C quatro meses.
D seis meses.
E doze meses.

QUESTÃO 52

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão indigenista oficial
do Estado brasileiro, tem a missão institucional de

A gerenciar o sistema de saúde indígena no Brasil.
B emitir relatórios socioculturais para garantir aos povos

indígenas o acesso aos programas sociais do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).

C tutelar as decisões dos povos indígenas nos órgãos públicos,
em decorrência das restrições acerca de suas capacidades civis
para atos deliberativos.

D proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.
E promover os direitos dos povos indígenas no Brasil e tutelar

suas decisões comerciais em outros países.

QUESTÃO 53

Durante acolhimento em um estabelecimento penal

destinado a mulheres, Filomena, condenada e mãe de um

recém-nascido de 1 mês de vida, foi informada por uma assistente

social de que poderá cuidar e amamentar o seu filho dentro do

estabelecimento penal.

Nessa situação, a legislação brasileira garante a Filomena o direito

de amamentar seu filho até que ele complete, no mínimo,

A dois anos de idade.

B um ano de idade.

C seis meses de idade.

D quatro meses de idade.

E dois meses de idade.

QUESTÃO 54

A profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) é um novo método de

prevenção à infecção causada por esse vírus. No Brasil, o

Ministério da Saúde considera como populações-chave para o uso

da PrEP

I gays e homens que fazem sexo com homens (HSH).

II pessoas trans.

III indivíduos que fazem uso repetido de profilaxia pós-exposição

ao HIV (PEP).

IV indivíduos que apresentam episódios frequentes de infecções

sexualmente transmissíveis.

V trabalhadores(as) do sexo.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.

B Apenas os itens III e V estão certos.

C Apenas os itens I, II e IV estão certos.

D Apenas os itens III, IV e V estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 55

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário devido apenas aos

dependentes do segurado de baixa renda do Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS). Para que a família do detento possa ter

direito ao benefício do auxílio-reclusão, o segurado, antes de ter

sido preso, deve ter cumprido a carência de contribuições mínimas

de

A seis meses.

B doze meses.

C dezesseis meses.

D dezoito meses.

E vinte e quatro meses.
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QUESTÃO 56

Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o
registro da ocorrência, a autoridade policial deverá, de imediato,
adotar determinados procedimentos, entre eles

A ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua
folha de antecedentes criminais, indicando a existência de
mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais
contra ele.

B fazer acareação entre vítima e agressor, no prazo de quarenta
e oito horas, para a concessão de medidas protetivas de
urgência.

C remeter, no prazo de setenta e duas horas, expediente apartado
ao juiz com pedido da ofendida para a concessão de medidas
protetivas de urgência.

D expedir, no prazo de doze horas, alvará de soltura eletrônico
em favor do agressor, independentemente de haver medida
protetiva deferida à vítima.

E ouvir pelo menos uma testemunha, para validação do
depoimento da suposta vítima, no prazo de quarenta e
oito horas, antes de ordenar a identificação do agressor e de
fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais.

QUESTÃO 57

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, barreira
existente em vias e espaços públicos e privados abertos ao público
classifica-se como

A barreira arquitetônica.
B barreira urbanística.
C barreira nos transportes.
D barreira nas comunicações.
E barreira atitudinal.

QUESTÃO 58

Julgue os itens a seguir, relativos a políticas sociais e ao serviço
social.

I No Brasil, ao final da década de 1960, os assistentes sociais já
defendiam que a formulação das políticas sociais fosse
vinculada à intervenção estatal.

II Considera-se que a gênese do serviço social vincula-se ao
contexto de enfrentamento da questão social por meio das
políticas sociais, mantendo-se as condições propícias para a
expansão do capitalismo monopolista.

III O retorno ao Estado de direito, em 1979, trouxe o pressuposto
positivista à profissão, o que subsidiou a garantia da proteção
social universal sob a responsabilidade do Estado.

IV A política social reveste-se de um caráter contraditório: atende
aos interesses do capital ao mesmo tempo em que atende,
também, às necessidades da classe trabalhadora.

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e IV.
C II e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.

QUESTÃO 59

De acordo com a nova Política Nacional de Serviço Social

(PNAS/2004), o SUAS é um sistema

A descentralizado e vinculado a contribuições prévias ao Instituto

Nacional de Seguro Social (INSS).

B descentralizado e participativo.

C centralizado, participativo e vinculado a contribuições prévias

ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

D centralizado, participativo e vinculado a contribuições prévias

à previdência social.

E centralizado e restrito à participação deliberativa dos gestores

federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

QUESTÃO 60

Julgue os seguintes itens, a respeito do turismo sexual.

I No Brasil, o turismo sexual acontece nas regiões Norte e

Nordeste em decorrência do fator econômico, diferentemente

da região Sudeste, onde é motivado unicamente por ineficácia

jurídica.

II Fatores culturais como sexismo e machismo interferem no

contexto do turismo sexual no Brasil e no mundo.

III Normalmente, as práticas do turismo sexual são manifestadas

em grau superior nos países desenvolvidos, devido à

predominância de capital de giro nos distintos estratos sociais.

IV A literatura científica identifica uma relação de poder no

comportamento sexual de turistas em relação a nativos.

Estão certos apenas os itens

A I e III.

B I e IV.

C II e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.

QUESTÃO 61

Os princípios da seguridade social que incluem a distribuição de

poderes e responsabilidades aos entes federativos, além da

autonomia e da soberania destes em suas decisões e atividades,

trata-se do princípio da

A integralidade da assistência à saúde.

B participação da comunidade.

C primazia da responsabilidade do Estado.

D universalidade do acesso.

E descentralização e comando único.
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QUESTÃO 62

Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF),
julgue os itens a seguir, acerca da seguridade social.

I A seguridade social abrange os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.

II A seguridade social é financiada, entre outras fontes, mediante
contribuição social das entidades beneficentes de assistência
social.

III A CF define para os segurados um reajuste bianual do
benefício.

IV Um dos objetivos do poder público ao organizar a seguridade
social é a irredutibilidade do valor dos benefícios.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.

QUESTÃO 63

Mariana e Carlos, servidores públicos federais, tinham um
relacionamento e moravam na mesma residência, mas não eram
casados civilmente. Recentemente, eles se separaram, deixando de
coabitar. Inconformado com a separação, Carlos passou a agredir
Mariana fisicamente.

Considerando essa situação hipotética e as disposições da Lei Maria
da Penha, assinale a opção correta.

A A situação não se enquadra na condição de violência doméstica
e familiar porque Mariana e Carlos não mais coabitam.

B A situação não se enquadra na condição de violência doméstica
e familiar porque Mariana não é casada civilmente com Carlos.

C Se Carlos praticar violência sexual contra Mariana, ela não terá
direito ao serviço de contracepção de emergência, por este ser
ilegal.

D Caso o juiz decida aplicar medida protetiva em favor de
Mariana, ela não poderá entregar a intimação a Carlos.

E Mariana não tem direito a remoção no seu trabalho como
medida de proteção.

QUESTÃO 64

Considere os seguintes objetivos.

I proteção à velhice
II vigilância nutricional e orientação alimentar
III promoção da integração ao mercado de trabalho
IV acesso universal e igualitário
V atendimento integral, com prioridade para as atividades

preventivas

De acordo com a legislação da seguridade social vigente, são
objetivos da assistência social no Brasil apenas

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e V.
E IV e V.

QUESTÃO 65

José é brasileiro, tem dezesseis anos de idade e está

privado de liberdade sob a proteção do Estado.

Considerando essa situação hipotética e as normativas

internacionais relativas à proteção de adolescentes privados de

liberdade, assinale a opção correta.

A José está privado de direitos civis, econômicos e políticos.

B José não pode requerer assistência judiciária gratuita.

C José não pode realizar trabalho remunerado.

D Os objetos pessoais que José não quiser ter consigo, ou que

forem confiscados pelo Poder Judiciário, deverão ser

incinerados.

E José tem o direito de optar por não participar de serviços

religiosos.

QUESTÃO 66

Considerando o Código de Ética Profissional do(a) Assistente

Social, julgue os itens seguintes, a respeito de deveres e penalidades

pertinentes à atuação do assistente social.

I A participação do assistente social em programas de socorro à

população em situação de calamidade pública tem caráter

opcional.

II Multa e advertência pública são penalidades aplicáveis ao

assistente social.

III Para efeito da fixação da pena, é considerado moderado o fato

de um assistente social prejudicar deliberadamente o trabalho

e a reputação de outro profissional.

IV Para efeito da fixação da pena, é considerado leve o fato de um

assistente social revelar sigilo profissional.

V Para efeito da fixação da pena, é considerado especialmente

grave o fato de um assistente social emprestar seu nome e seu

registro profissional a firmas, organizações ou empresas para

simulação do exercício efetivo do serviço social.

Estão certos apenas os itens

A I e III.

B I e IV.

C II e IV.

D II e V.

E III e V.
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QUESTÃO 67

Com base na Lei n.º 8.662/1993 (Lei de Regulamentação da
Profissão de Assistente Social), julgue os itens subsequentes.

I É atribuição privativa do assistente social coordenar
associações de estudo e de pesquisa em serviço social.

II Os conselhos regionais de serviço social (CRESS) podem
aplicar as penalidades de multa, suspensão e cancelamento
definitivo do registro.

III As delegacias seccionais contam com três representantes,
indicados pelos CRESS: um delegado, um escrivão e um
tesoureiro.

IV É atribuição privativa do assistente social prestar orientação
social a indivíduos e grupos.

V Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) fixar as
anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens III e V estão certos.
C Apenas os itens I, II e IV estão certos.
D Apenas os itens III, IV e V estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 68

Com base na Lei n.º 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação de
conflitos, assinale a opção correta, com relação à atuação do
mediador.

A O mediador deve obedecer ao princípio da universalidade do
atendimento.

B O mediador poderá realizar a mediação via Internet, desde que
as partes estejam de acordo.

C O mediador poderá ser testemunha em processo judicial no
qual tenha realizado mediação.

D A remuneração do mediador judicial é definida e custeada por
acordo entre as partes.

E Não pode funcionar como mediador extrajudicial integrante de
entidade de classe ou associação.

QUESTÃO 69

Marcos, de sessenta e seis anos de idade, é casado com
Joana, de sessenta e um anos de idade. Eles são aposentados e têm
dois filhos maiores de idade.

Considerando essa situação hipotética e as disposições do Estatuto
do Idoso, assinale a opção correta.

A Em caso de internação hospitalar de Marcos e Joana, caberá a
seus filhos optar pelo tratamento de saúde, devido à condição
de idosos.

B Tanto Marcos quanto Joana têm direito à gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos.

C Tanto Marcos quanto Joana têm direito à participação na vida
política.

D Marcos não poderá participar de concurso público.
E Marcos tem direito em vida a prioridade especial na tramitação

de processos e diligências judiciais.

QUESTÃO 70

Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB).

I O pluralismo de ideias e a liberdade de divulgar o pensamento
são considerados princípios do ensino.

II É dever do Estado garantir a pré-escola pública.
III As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa

privada não compõem o sistema federal de ensino.
IV O número de horas letivas definidas para o calendário escolar

deve ser adequado à realidade local de cada sistema de ensino.
V A legislação para a educação básica para a população rural

proíbe a adequação do calendário escolar às condições
climáticas.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens III e V estão certos.
C Apenas os itens I, II e IV estão certos.
D Apenas os itens III, IV e V estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Espaço livre
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo

acarretará a anulação da sua prova discursiva.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O que o seu computador ou celular diz sobre você? Mesmo que a gente não perceba, o uso da
Internet deixa pegadas e rastros no mundo virtual. Quando você acessa plataformas de jogos online, interage
em redes sociais, usa aplicativos, compra em uma loja virtual, lê notícias ou se cadastra em um sistema,
alguma empresa pode ter acesso a um dado seu. Quase todo clique ou movimento é passível de
rastreamento. A maioria dos websites possuem cookies, pequenos arquivos que armazenam nossa
informação cada vez que acessamos um site pela primeira vez — descarregados em nosso aparelho incluem
rastreadores que servem para configurar um perfil nosso em função das buscas que fazemos. Já os
aplicativos possuem opções de cadastro com redes sociais, que possuem dados pessoais armazenados.
O mundo digital criou novas formas de comunicação e interação. Mas você tem cuidado com seus dados
pessoais e costuma ler as políticas de privacidade das páginas e aplicativos que utiliza?

Carolina Cunha. Proteção de dados — a questão da
privacidade dos cidadãos na Internet. Internet:
<vestibular.uol.com.br> (com adaptações).

O uso legal da Internet traz consigo a preocupação à obediência dos princípios básicos e interesses
do consumidor, do cidadão, das empresas e do poder público, como a livre concorrência, a liberdade de
expressão e a proteção da privacidade. O uso da Internet é considerado essencial ao exercício da cidadania
e as leis são de obediência obrigatória por todos os usuários, inclusive por aqueles que a utilizam para a
efetivação de seus interesses, sejam eles pessoais, sociais ou comerciais. Dessa forma, estejamos sempre
conscientes: o mau uso da Internet, o desconhecimento das legislações específicas e o fato de permanecer
alheio a tudo isso é estar evidentemente exposto aos prejuízos que podem advir do meio informático.

Lauren J.L. Teixeira Alves. O uso da Internet e a
proteção dos dados pessoais. Internet:
<laurenfernandes.jusbrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca

do seguinte tema.

A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA INTERNET DEPENDE TANTO DA 
LEGISLAÇÃO QUANTO DO CUIDADO INDIVIDUAL

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1 o contexto atual de uso cotidiano da Internet por milhões de usuários e de exposição de dados na rede; [valor: 11,50 pontos]

2 a necessidade de legislação relacionada à privacidade na Internet; [valor: 8,50 pontos]

3 a necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a Internet. [valor: 8,50 pontos]
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