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

 
Caderno de Questões 

 

SERVIÇO SOCIAL 
 

Data: 10/06/2018 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dados e mensagens ou material semelhante. 
8. Após uma hora de permanência no local de realização das provas 

será permitido ao candidato levar o caderno de provas. 

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

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

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

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 11/06 

(gabarito provisório) e 13/07 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
12/06/2018. O candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo e entregar para o 
seguinte endereço EQSW 304/504 LOTE 02, ED. ATRIUM, 
SUDOESTE-DF 

13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e local 
de estágio, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado a partir 21/08/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 
17. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contado a partir 

da homologação do resultado, podendo ser prorrogado a critério 

do TJDFT. 
18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

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

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Em relação ao uso do sinal indicativo de 
crase, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) A cidade ficou às escuras. 
b) Fomos à uma cidade distante. 
c) Nas férias, fomos à Bolívia. 
d) Referia-se à professora com ironia. 
 

2) Em relação ao emprego da crase, marcar C 
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Saiu à viajar pelo mundo. 
(---) No feriado, retornamos à Bahia. 
(---) Peço à Vossa Senhoria que envie as 
mercadorias. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

3) Em conformidade com as regras de 
ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Compreenção. 
b) Expanção. 
c) Obtenção. 
d) Pretenção. 
 

4) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas da frase abaixo CORRETAMENTE: 
 
O mecânico não ______ _______ no motor, 
apenas _______ os pneus de ar. 
 
a) quis - mexer - encheu 
b) quiz - mexer - encheu  
c) quis - mecher - enxeu 
d) quiz - mecher - enxeu 

5) Em relação ao emprego do acento gráfico, 
assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Heróico. 
b) Idéia. 
c) Jibóia. 
d) Lençóis. 
 

6) Em relação ao uso do acento gráfico, todas 
as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 
a) Abdômen. 
b) Hífen. 
c) Pólens. 
d) Sótão. 
 

 
7) Na frase “Deve-se aproveitar o momento 
presente”, a palavra sublinhada, 
morfologicamente, classifica-se como: 
 
a) Artigo. 
b) Adjetivo. 
c) Advérbio. 
d) Adjunto Adnominal. 
 

 
8) Assinalar a alternativa CORRETA que 
apresenta o adjetivo correspondente à locução 
adjetiva sublinhada na frase “Projeto de aluno”: 
 
a) Discente. 
b) Magistral. 
c) Docente. 
d) Episcopal. 
 

9) Em relação às regras de concordância 
nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - A situação está meia tensa. 
II - Neste recinto, é proibida entrada de pessoas 

estranhas. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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10) Em relação às regras de concordância 
verbal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Daqui a São Paulo são cem quilômetros. 
b) Já fazem dez dias que não nos vemos. 
c) Hoje haverão comemorações na cidade? 
d) Os Estados Unidos fica na América do Norte. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE 
SERVIÇO SOCIAL 

 
11) Dentro dos preceitos da ética profissional 
existem alguns deveres que o Assistente Social 
deverá praticar. Em relação a alguns destes 
deveres, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Desempenhar suas atividades profissionais 

com eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em vigor.  

(---) Participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus 
interesses e necessidades. 

(---) Praticar e ser conivente com condutas 
antiéticas, crimes ou contravenções penais 
na prestação de serviços profissionais, com 
base nos princípios do Código de Ética 
Profissional, mesmo que estes sejam 
praticados por outros/as profissionais.  

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

12) São atos vedados ao Assistente Social na 
prática profissional, EXCETO: 
 
a) Substituir profissional que tenha sido 

exonerado/a por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto perdurar o motivo 
da exoneração, demissão ou transferência.  

b) Deixar de assumir responsabilidade por 
atividades para as quais não esteja 
capacitado(a) pessoal e tecnicamente. 

c) Compactuar com o exercício ilegal da 
Profissão, inclusive nos casos de 
estagiários/as que exerçam atribuições 
específicas, em substituição aos/às 
profissionais.  

d) Adulterar resultados e fazer declarações 
falaciosas sobre situações ou estudos de que 
tome conhecimento. 

 

13) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta 
um dos objetivos do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS): 
 
a) Definir os níveis de gestão, de acordo com 

estágios de organização da gestão e ofertas 
de serviços pactuados nacionalmente.  

b) Orientar-se pelo princípio da unidade e 
regular, em todo o território nacional, a 
hierarquia, os vínculos e as responsabilidades 
quanto à oferta dos serviços, benefícios, 
programas e projetos de assistência social. 

c) Reconhecer as especificidades, iniquidades e 
desigualdades regionais e municipais no 
planejamento e execução das ações.  

d) Desconsiderar as diversidades culturais, 
étnicas, religiosas, socioeconômicas, 
políticas e territoriais.  
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14) O SUAS se desenvolve sob alguns 
princípios organizativos. Em relação a alguns 
destes princípios, analisar os itens abaixo: 
 
I - Universalidade. 
II - Parcialidade da proteção social.  
III - Intersetorialidade. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

15) Em relação a algumas seguranças que são 
afiançadas pelo SUAS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Acolhida: provida por meio da oferta pública 

de espaços e serviços para a realização. 
(---) Renda: operada por meio da concessão de 

auxílios financeiros e da concessão de 
benefícios continuados, nos termos da lei, 
para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que 
apresentem vulnerabilidades decorrentes do 
ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida 
independente e para o trabalho. 

(---) Apoio e auxílio: quando sob riscos 
circunstanciais, exige a oferta de auxílios em 
bens materiais e em pecúnia, em caráter 
transitório, denominados de benefícios 
eventuais para as famílias, seus membros e 
indivíduos. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

16) De acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), analisar a sentença 
abaixo: 
 
A assistência social é direito do cidadão e dever 
do Estado (1ª parte). A assistência social é 
política de seguridade social contributiva 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Segundo a LOAS, a assistência social rege-
se pelos seguintes princípios, entre outros: 
 
I - Dependência do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica. 

II - Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas.  

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

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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18) De acordo com a LOAS, a organização da 
assistência social tem por base algumas 
diretrizes. Em relação a algumas destas 
diretrizes, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Centralização político-administrativa para 

os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.  

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

(---) Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social 
em cada esfera de governo. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
 

19) Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e considerando-se o que dispõe 
sobre o direito à vida e à saúde, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É assegurado somente a mulheres em situação 
de risco o acesso aos programas e às políticas 
de saúde da mulher e de planejamento 
reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (1ª parte). A criança e o adolescente 
têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

20) Considerando-se o que dispõe o Estatuto 
da Criança e do Adolescente sobre o direito à 
convivência familiar e comunitária, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A gestante ou mãe que manifeste interesse 

em entregar seu filho para adoção, antes ou 
logo após o nascimento, será encaminhada à 
Justiça da Infância e da Juventude.  

II - A criança e o adolescente em programa de 
acolhimento institucional ou familiar poderão 
participar de programa de apadrinhamento.  

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

21) Considerando-se o que dispõe o Estatuto 
do Idoso, assinalar a alternativa que apresenta 
uma informação INCORRETA: 
 
a) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo 

de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão, e todo atentado aos 
seus direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei.  

b) É dever exclusivamente do Estado 
prevenir a ameaça ou violação aos direitos 
do idoso. 

c) O atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população 
é uma das garantias de prioridades. 

d) O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade. 
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22) Segundo o Estatuto do Idoso, a prevenção 
e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas por meio de, entre outras coisas: 
 
I - Cadastramento da população idosa em base 

territorial. 
II - Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 
III - Reabilitação orientada pela geriatria e 

gerontologia, para redução das sequelas 
decorrentes do agravo da saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

23) De acordo com a Lei nº 11.340/2006, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Toda mulher, independentemente de classe, 
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social 
(1ª parte). O poder público desenvolverá 
políticas que visem garantir os direitos humanos 
das mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares no sentido de 
resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) Com base na Lei nº 11.340/2006 e 
considerando-se as formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Violência ____________ é entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades.  
 
a) psicológica 
b) física 
c) patrimonial 
d) moral 
 

25) Considerando-se as afirmativas abaixo, 
concernentes à elaboração de um projeto 
social, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O projeto é o documento que sistematiza e 

estabelece um traçado prévio da operação 
de um conjunto de ações; é, portanto, o 
instrumental mais próximo da execução, 
devendo detalhar as atividades a serem 
desenvolvidas, estabelecer prazos, 
especificar os recursos humanos e materiais 
e também estruturar receitas e custos. 

(---) O projeto deve ter relação explícita entre as 
operações previstas e o alcance dos 
resultados desejados que estão expressos 
nos seus objetivos. 

(---) O projeto não precisa ser compatível nem 
coerente em suas relações entre as partes e 
em suas relações com os outros níveis de 
programação. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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26) Sobre o trabalho em redes, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) As redes precisam ter uma estrutura rígida 

e hierarquizada. 
(---) No trabalho em redes, é importante ter 

flexibilidade para compartilhar 
conhecimentos e ações. 

(---) A concepção de trabalho em redes como 
política de atendimento materializa a 
responsabilidade coletiva da sociedade e 
suas instituições na garantia da proteção 
integral, como preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
 

27) Estas redes atuam como movimento de 
denúncia e reivindicam direitos; dessa forma, 
são responsáveis por instituírem novas 
demandas de justiça que perpassam todas as 
redes. Tratam-se das redes: 
 
a) Setoriais privadas. 
b) Setoriais públicas. 
c) Religiosas. 
d) Movimentalistas. 

 
28) Considerando-se o direito à convivência 
familiar e comunitária assegurado no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, é direito da 
criança e do adolescente ser criado e educado 
no seio de sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que 
garanta: 
 
a) Renda adequada com os parâmetros do 

salário mínimo nacional. 
b) A convivência com seus pais biológicos, 

mesmo que existam medidas protetivas 
contrárias. 

c) A aplicação de punições mais severas para 
atitudes que precisam ser corrigidas. 

d) Seu desenvolvimento integral. 

29) Em conformidade com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o órgão permanente 
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, 
definidos nesta Lei, é o(a): 
 
a) Conselho Tutelar. 
b) Delegacia Distrital. 
c) Coordenadoria de Educação. 
d) Serviço de Saúde Local. 
 

30) Ao elaborar um texto avaliativo, o 
profissional: 
 
a) Deve evitar o mero relato descritivo e 

elaborar um texto com a análise do ponto 
de vista da área de competência do 
profissional. 

b) Precisa unicamente atender a demanda da 
instituição, prescindindo das questões da 
ética profissional. 

c) Precisa construir um documento detalhado 
que explicite o contexto familiar e suas 
relações intrafamiliares, sem reflexões ou 
posicionamentos advindos de seu 
conhecimento específico. 

d) Não requer que se relacione o contexto 
familiar com a demanda que originou o texto 
avaliativo. 

 
 


