ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO
NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
ORIENTAÇÃO: As questões 01 a 07 serão baseadas no texto a seguir:
A ABOLIÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO

A extinção do tráfico negreiro não foi um fato isolado na vida econômica do
Brasil; ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da
Inglaterra.
Depois que esse país conseguiu dar o salto qualitativo - o da mecanização da
produção - não lhe interessava mais a existência da escravidão na América, pois, com
a implantação do capitalismo industrial, tornava-se necessária a ampliação de
mercados consumidores. A escravidão passou, então, a ser um entrave aos interesses
ingleses, visto que os escravos estavam marginalizados do consumo.
Com relação ao Brasil, a Inglaterra usou mais do que a simples pressão: só
reconheceu a independência daquele país mediante tratado, no qual o Brasil se
comprometia a abolir o tráfico de negros.
Todavia, não foi tomada qualquer medida efetiva, o que levou a aprovação da
Lei de 1831 que, na prática, deveria acabar com o tráfico, pois estabelecia a liberdade
de todos os africanos que entrassem no país a partir daquela data.
Esta lei, contudo, ficou "para inglês ver". Ela serviu para refrear um pouco a
pressão britânica. Esta, porém, nunca cessou de todo e, em 1845, o Parlamento inglês
aprovou o "Bill Aberdeen", que concedia à marinha inglesa o direito de revistar os
navios suspeitos de tráfico e, mais ainda, permitia a prisão de navios acusados de
praticarem pirataria e o julgamento dos traficantes por tribunais ingleses.
A partir daí, a pressão sobre o governo brasileiro tornou-se muito maior e a
situação chegou a ficar insustentável, pois os navios brasileiros começaram a ser
revistados, embora navegassem ao longo da costa ou, ainda, quando ancorados nos
portos.
Finalmente, em 1850, o Parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de
Queirós, que proibia, definitivamente, o tráfico negreiro para o Brasil.
(Ana Maria F. da Costa Monteiro e outros. História. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação,
1988, p.181, com pequenas adaptações.)
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01. A leitura dos dois primeiros parágrafos do texto nos permite concluir que:
a) a escravidão na América foi resultado da mecanização da produção na Inglaterra.
b) o capitalismo industrial gerou consumidores marginalizados: os escravos.
c) o Brasil, ao mecanizar sua produção, definiu o fim do tráfico de escravos.
d) a Inglaterra apoiava a escravidão na América porque necessitava dar um salto
qualitativo em sua economia.
02. A expressão "para inglês ver" (linha 15) significa que:
a) a Inglaterra estava vigiando os navios negreiros.
b) o Brasil obedeceu ao Bill Alberdeen, do Parlamento inglês.
c) os ingleses viram a Lei de 1831, que terminou com o tráfico negreiro.
d) a Lei de 1831, criada e anunciada aos ingleses, não foi cumprida.
03. Após a leitura do texto, concluímos que o Brasil:
a) preocupado com sua independência em relação a Portugal, esquecia-se dos direitos
humanos.
b) necessitava dos escravos como mão de obra assalariada na lavoura para fazer-se
independente.
c) cedeu às pressões inglesas porque obedecia a instruções de Portugal, do qual era
colônia.
d) só teria sua independência reconhecida pela Inglaterra se extinguisse o tráfico
negreiro.
04. A mesma relação semântica existente entre o par “extinção” (linha 1) e
“implantação” (linha 6) também pode ser encontrada na alternativa:
a) “expansão industrial” (linha 2) e “salto qualitativo” (linha 4).
b) “consumo” (linha 8) e “tráfico” (linha 11).
c)”escravidão” (linha 7) e “liberdade” (linha 13).
d) “tratado” (linha 10) e “julgamento” (linha 19).
05. No fragmento “[...] o Parlamento inglês aprovou o ‘Bill Aberdeen’, que
concedia à marinha inglesa o direito de revistar os navios suspeitos de tráfico
[...]” (linhas 16-18), o emprego da vírgula justifica-se:
a) por separar orações coordenadas entre si.
b) por separar oração adjetiva explicativa.
c) por separar o nome do aposto especificativo.
d) por separar oração apositiva, na forma reduzida.
06. Em "ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da
Inglaterra." (linhas 2-3), o uso do acento grave, indicativo da crase, está
conforme a norma padrão culta. Assinale a alternativa em que a presença ou a
ausência da crase desvia-se do padrão culto da língua portuguesa:
a) O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio de valor equivalente a oitenta por
cento do salário-mínimo.
b) Será vedada à concessão de auxílio-alimentação ou quaisquer outros auxílios
pecuniários a estagiário, salvo o auxílio-transporte.
c) Não haverá pagamento de horas-extras, facultada ao supervisor de estágio a
compensação de horário.
d) A prova será realizada no dia 18 de setembro de 2011, iniciando-se às 8 horas.
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07. A palavra “mecanização” (linha 4) foi grafada no texto em conformidade com
as normas ortográficas da língua portuguesa. Assim como ela, assinale a
alternativa em que a palavra destacada também está grafada em consonância
com a ortografia oficial:
a) Inicialmente, pretendo montar um mini-mercado.
b) Só depois pensarei num comércio extra-ordinário.
c) José de Anchieta foi o pioneiro no processo de catequização dos índios.
d) A catalização é um fenômeno que pouca gente consegue entender.
08. Assinale a alternativa correspondente à ordem em que os fragmentos abaixo
deverão ser dispostos para se obter um texto com coesão, coerência e correta
progressão de ideias.
1. Cada vez mais, surgem grupos de pessoas e entidades interessadas em recolher
alimentos e distribuí-los aos 32 milhões de brasileiros que passam fome.
2. É o que demonstra a Campanha contra a Fome, lançada e incentivada pelo
sociólogo Herbert de Souza.
3. Consideradas as coisas sob outro prisma, constata-se que os brasileiros não estão
entregues ao imobilismo e à apatia.
4. Na visão dominante, o Brasil, por todos os seus problemas, é considerado um país
viável.
5. Agir contra a miséria é uma atitude nobre e generosa, que demonstra quanto o
cidadão pode e quer fazer para melhorar a situação do Brasil.
(Trechos adaptados de Veja, 15/09/93).

a) 1 - 2 - 5 - 4 - 3
b) 4 - 2 - 1 - 3 - 5

c) 4 - 3 - 2 - 1 - 5
d) 5 - 3 - 2 - 1 - 4

09. Assinale a alternativa em que a análise morfológica do vocábulo destacado
está incorreta:
a) Mal o candidato entrou na sala, fecharam-se os portões. (advérbio de modo)
b) Mais tempo te esperaria, se não fosse tão breve a vida. (pronome indefinido)
c) Aquela é a casa onde morei durante minha infância. (pronome relativo)
d) Nunca pensei que, para ser aprovado no Processo Seletivo do TJMA, fosse
necessário tanto esforço. (pronome indefinido)
10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi flexionada incorretamente:
a) O fiscal sempre medeia as aplicações de testes seletivos.
b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido.
c) Assim que eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida.
d) Quando você vir os Lençóis Maranhenses, ficará extasiado.
11. Aponte a alternativa em que a oração destacada estiver analisada
incorretamente:
a) O candidato que tiver se dedicado ao estudo terá êxito no seletivo. (subordinada
adjetiva restritiva)
b) Não é fácil dominar análise sintática. (subordinada substantiva subjetiva)
c) Sabe-se que o gabarito das provas será divulgado em até 48 horas. (subordinada
substantiva objetiva direta)
d) Os presídios estão tão superlotados que há presos até em escolas públicas.
(subordinada adverbial consecutiva)

3

12. Marque a opção em que a concordância verbal contraria a Gramática
Normativa:
a) Chegou ontem um analista e um chefe de divisão para supervisionar as provas.
b) Quais de vós estudastes com dedicação para o Seletivo do TJMA?
c) João Castelo ou Flávio Dino será prefeito de São Luís.
d) Mais de um candidato se inscreveram para o Teste Seletivo do TJMA.
13. Assinale a alternativa em que há erro de concordância em relação à norma
culta da língua portuguesa:
a) Estão arraigadas, agora, as vantagens e os privilégios ilegítimos dos políticos.
b) Ocorrem, na verdade, diversos fatores condicionadores do analfabetismo funcional
entre nós.
c) Anexa ao ofício, segue a relação dos candidatos inscritos para o Seletivo do TJMA.
d) O chefe dos fiscais não soube dizer para quem a entrada é proibido.
14. A afirmativa a respeito do uso da vírgula não se ajusta ao período:
a) “A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-se bem.” (A vírgula foi
usada para separar o aposto).
b) “A sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa.” (A vírgula é desnecessária
em virtude da presença da conjunção “e”).
c) “Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve.” (A vírgula foi usada para separar
oração coordenada sindética adversativa).
d) “Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo.” (A vírgula foi usada para separar
orações coordenadas assindéticas).
15. As frases abaixo, exceto uma, apresentam desvios relativos à regência verbal
vigente na língua culta. Assinale a que não apresenta esses desvios.
a) Vi e gostei muito do novo filme de Spielberg.
b) Esqueceu-me do livro durante a viagem.
c) Deve haver professores que preferem negociar do que trabalhar.
d) Todos nós queremos muito a essa menina.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
16. Quanto às comarcas é correto afirmar que:
a) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de primeira, segunda e terceira, e
serão classificadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.
b) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de inicial, intermediária e final, e serão
classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos seus membros.
c) Dividem-se em quatro entrâncias, denominadas de primeira, segunda, terceira e
quarta, e serão classificadas pelo corregedor-geral da Justiça.
d) Dividem-se em duas entrâncias, denominadas de inicial e final, e serão
classificadas pelo Tribunal de Justiça.
17. Acerca do corregedor-geral da Justiça, é incorreto afirmar que:
a) poderá requisitar qualquer processo da inferior instância, tomando ou expedindo nos
próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender
necessárias ao bom e regular andamento do serviço.
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b) durante o exercício do cargo, o corregedor-geral da Justiça não ficará afastado de
suas funções judicantes, nem poderá ser auxiliado por juízes de direito.
c) será auxiliado por juízes de direito que, por delegação, exercerão suas atribuições
relativamente aos juízes de entrâncias inferiores e aos servidores e funcionários da
Justiça.
d) de suas decisões originárias, salvo disposição em contrário, cabe recurso para o
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias, a partir do conhecimento da decisão
pelo interessado.
18. A quem compete processar e julgar os habeas corpus impetrados contra juiz
de direito dos Juizados Especiais?
a) Tribunal de Justiça.
b) Turmas Recursais Cíveis e Criminais.
c) Supremo Tribunal Federal.
d) Superior Tribunal de Justiça.
19. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreenderá:
a) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
b) todas as despesas processuais, exceto aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição e as hipóteses de assistência judiciária.
c) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, não havendo ressalva nem mesmo para as hipóteses de assistência
judiciária gratuita.
d) nenhuma das respostas anteriores.
20. É permitido ao magistrado:
a) exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou
quotista.
b) exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de
qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem
remuneração.
c) manifestar juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica em julgamento ou em autos e em obras técnicas ou,
ainda, no exercício do magistério.
d) exercer o magistério em instituição de ensino superior do setor privado.
21. Na promoção de juiz de direito por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente
poderá recusar o magistrado mais antigo:
a) pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a
escolha.
b) pelo voto de um terço de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a
escolha.
c) pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se
a escolha.
d) nenhuma das respostas anteriores.

5

22. Ao juiz de direito cabe, também, o desempenho de funções administrativas,
exceto:
a) comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as infrações de seu Estatuto, quando
praticadas por integrantes do quadro da Ordem.
b) remeter, até o dia 10 de cada mês, mapa do movimento forense mensal, conforme
modelo fornecido pela Corregedoria Geral da Justiça.
c) expedir certidões extraídas dos autos, livros e demais papéis sob sua guarda.
d) conceder férias, licença-gestante e licença para tratamento de saúde até trinta dias a
serventuários da Justiça em sua comarca.
23. Não é secretaria judicial:
a) Secretaria de Vara.
b) Secretaria do Registro Civil das Pessoas Naturais.
c) Secretaria dos Juizados Especiais e Turmas Recursais.
d) Secretaria dos Serviços de Distribuição, Contadoria, Avaliação, Partilha e
Depósito Judicial.
24. Os serviços de partilha, nas comarcas de duas varas, serão exercidos:
a) pelo secretário que exercer as funções de distribuidor.
b) pelos oficiais de justiça.
c) por perito nomeado.
d) nenhuma das respostas anteriores.
25. Fazer citações, intimações e penhoras é atribuição:
a) dos secretários judiciais.
c) dos juízes de direito.
b) dos oficiais de justiça.
d) dos auxiliares de justiça.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – SERVIÇO SOCIAL
26. Segundo as Disposições Preliminares do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), é correto afirmar:
a) No artigo 1º, a Lei versa sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
b) Considera-se criança, para efeitos do ECA, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescentes entre doze e dezoito anos de idade.
c) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
d) Todas as afirmativas acima estão corretas.
27. No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em relação ao
Direito à Vida e à Saúde, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto:
a) A criança e o adolescente têm direito à 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.
b) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem.

6

c) A parturiente será atendida pelo mesmo médico que a acompanhou na fase prénatal.
d) É assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, o
atendimento pré e perinatal.
28. No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em relação ao
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, são contemplados os seguintes
aspectos, exceto:
a) buscar refúgio, auxílio e orientação.
b) ter opinião de expressão.
c) brincar, participar de esportes e divertir-se.
d) seguir a crença e o culto religioso familiar.
29. Tratando-se do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em
relação à Adoção, é incorreto afirmar que:
a) a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas
esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural
ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 do ECA.
b) o adotando deve contar com, no mínimo, dezoito anos à data do pedido, salvo se
estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
c) é vetada a adoção por procuração.
d) se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos
parentes.
30. Nas Disposições Preliminares do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) é
incorreto afirmar:
a) O Estatuto do Idoso foi instituído para regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 65 ( sessenta e cinco) anos.
b) 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 puído na forma da lei.
c) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de
violação ao Estatuto aquilo que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
31. No Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), no que se refere aos Alimentos,
todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto:
a) Os alimentos serão prestados ao idoso na forma de lei civil.
b) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.
c) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover seu
sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência
social.
d) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante apenas o
promotor de justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo
extrajudicial nos termos da lei processual civil.
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32. Utilizando-se das premissas teóricas para a conceituação da
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, assinale a afirmativa correta:
a) Segundo Piaget, a multidisciplinaridade ocorre quando a solução do problema
requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores do
conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por aqueles que as
utilizam sejam alteradas ou enriquecidas por isso.
b) A interdisciplinaridade, ainda segundo Piaget, é o intercâmbio mútuo e integração
recíproca entre várias ciências, tendo como resultado um enriquecimento recíproco.
c) Para teóricos mais atuais, a multidisciplinaridade é definida como a justaposição de
disciplinas diversas, às vezes sem aparente relação entre elas.
d) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.
33. Amplo espectro das instituições filantrópicas dedicadas à prestação de
serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. Compreende
também as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos
específicos da população, como as mulheres, negros e povos indígenas.
Engloba as múltiplas experiências de trabalho voluntário, pelas quais cidadãos
exprimem sua solidariedade através da doação de tempo, trabalho e talento
para causas sociais. (CARDOSO,1997). A citação refere-se a:
a) movimentos sociais.
c) sindicatos.
b) terceiro setor.
d) organizações governamentais.
34.
A questão social, nas sociedades contemporâneas, mantém as
características de ser uma expressão concreta das contradições e dos
antagonismos presentes nas relações entre as classes e entre estas e o
Estado. Dessa forma, é correto afirmar, exceto:
a) O surgimento da questão social impulsionou uma discussão no contexto da
sociedade capitalista, em que as mudanças, nas suas expressões, são importantes
para entender o real significado e a intencionalidade.
b) Não existem formas diferentes de definir a questão social nos diversos estágios
capitalistas,portanto respostas diversas dadas também pela sociedade, no decorrer
da história, mantêm os elementos da busca da estabilidade e manutenção da ordem
estabelecida, da preocupação com a reprodução dos antagonismos e com as
contradições capitalistas.
c) A classe trabalhadora é definida como uma nova classe social, denominada de
classe operária.
d) O Estado, nesse contexto, assume a responsabilidade de intervenção por meio de
programas e ações paliativas, cujo objetivo é garantir o avanço do capital.
35. As escolas de Serviço Social começam a surgir, no Brasil, na década de 1930,
sob a forte influência da Igreja Católica e do pensamento europeu. Assinale a
alternativa que contém as primeiras cidades brasileiras onde surgiram as
escolas de Serviço Social:
a) São Paulo e Rio de Janeiro.
c) São Paulo e Porto Alegre.
b) Recife e Salvador.
d) Rio de Janeiro e Curitiba.
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36. O capitalismo é um sistema econômico, político e social. Tal sistema se
modifica segundo as necessidades do momento histórico. Assinale a
alternativa que contém as características do sistema capitalista:
a) distribuição da riqueza, propriedade privada dos meios de produção e acumulação
permanente de capital.
b) livre concorrência , geração e distribuição da riqueza e processo produtivo coletivo.
c) acumulação permanente de capital, propriedade privada dos meios de produção e
livre concorrência.
d) acumulação permanente de capital, pleno emprego e geração de riqueza.
37. A tendência modernizadora, vivenciada no início do Movimento de
Reconceituação, tinha as seguintes características:
a) ( ) Os encontros de Araxá e Teresópolis foram promovidos pela ABESS e CBCISS.
b) ( ) Aproximava-se do funcionalismo norte-americano, não aceitava a ordem sóciopolítica derivada de abril e procurava dotar a profissão de instrumentos capazes de
responder as demandas.
c) ( ) Teve como momento marcante os encontros de Araxá e Teresópolis.
d) ( ) José Lucena Dantas foi seu principal representante teórico.
Assinale a alternativa que julga perfeitamente os itens apresentados:
a) V,V, F, F.
c) V, V, V, F.
b) V, F, V, F.
d) F, F, V, V.
38. Com base na Política de Assistência Social, a partir da Constituição Federal
de 1988 e da Lei Orgânica de Assistência Social, associe a primeira coluna à
segunda. Em seguida, assinale a opção correta:
a) A Assistência tornou-se uma política de responsabilidade do Estado e um direito do
cidadão.
b) A Assistência tornou-se uma política estratégica no combate à pobreza.
c) A Assistência tornou-se uma política para a constituição da cidadania das classes
subalternas.
d) A Assistência tornou-se uma política distributiva, que provê os mínimos sociais para
garantir o atendimento das necessidades básicas.
a) V, F, F, V.
b) F, F, V, V.

c) F, V, F, F.
d) V,V, V, F.

39. Segundo o pensamento marxista, a sociedade capitalista possui duas classes
fundamentais: burguesia e proletariado. Quanto ao desenvolvimento da classe
burguesa, podemos afirmar que:
I. fortaleceu as relações feudais e patriarcais.
II. transformou profissionais liberais, sacerdotes, homens da ciência em seus
assalariados.
III. reduziu relações familiares a relações monetárias.
IV. aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a
propriedade em poucas mãos.
A alternativa que satisfaz corretamente é:
a) I, II e III
c) I, III e IV
b) II, III e IV
d) I, II e IV
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40. O assistente social, além de dominar o conceito de classes sociais, também
precisa dominar outros conceitos atribuídos aos segmentos de classe na
contemporaneidade. Em relação a isso, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que condiz com a análise feita:
I. Classes populares: frações da classe trabalhadora que possuem como elementos
comuns a exclusão econômica e as condições precárias de sobrevivência.
II. Movimento popular: considerado como instância de representação política das
classes e como sujeito de transformação social.
III. Popular: está presente no discurso do assistente social identificando a
heterogeneidade de sua composição, no entanto há uma tendência em tratar o
“popular” como desvalorizado e marginal.
IV. Classe dominada: conjunto da população submetida ao jogo do capital, nas suas
diferentes manifestações, associado à exclusão econômica e à subordinação
político- ideológica.
a) Todas estão corretas.
b) Estão corretas I, II e IV.

c) Estão corretas I e III.
d) Todas estão erradas.

41. A pesquisa constitui um conjunto de procedimentos técnicos que adota
paradigmas diversos. Com base no tema, assinale a opção correta:
a) O estudo de caso é adequado à tarefa de investigar a realidade, pois leva à
verificação de informações e sistematização de dados coletados com o objetivo de
construir modelos para serem reproduzidos.
b) O pesquisador que adota a perspectiva dialética deve levar em consideração a
especificidade da vida humana, que está sujeita a mudanças, transformações,
podendo ser reconstruída, pois nela nada é totalmente dado, eterno, fixo e absoluto.
c) A pesquisa estratégica baseia-se nas teorias das ciências sociais, orienta-se para
problemas focais que surgem na sociedade e utiliza metodologias deferentes das
adotadas pela pesquisa básica, considerando a responsabilidade do investigador em
apontar soluções práticas para os problemas sociais.
d) Nos processos de pesquisas institucionais, são dispensadas as discussões
horizontais para estimular a negociação constante, tendo em vista que as decisões
já são pré-determinadas pela direção superior.
42. Com relação às políticas sociais brasileiras, assinale a opção incorreta:
a) Na Constituição Federal vigente, é mantida a necessidade de vínculo empregatíciocontribuitivo na estruturação e concessão de benefícios previdenciários,
especificamente para os trabalhadores rurais.
b) O principal objetivo da previdência social é garantir a reposição de renda dos seus
segurados quando estes perdem sua capacidade de trabalho.
c) De forma a dar respostas às demandas da questão social brasileira, a Constituição
Federal vigente amplia e conquista novos direitos sociais, diferentemente das
constituições anteriores, em que os direitos eram instituídos apenas como aspecto
derivado e secundário do regime econômico.
d) Apesar dos avanços identificados no aperfeiçoamento do Sistema Único de
Assistência Social, destacam-se as dificuldades para instituição de mecanismos de
acompanhamento e coordenação da política, assim como o risco de ampliação da
diferenciação na oferta de serviços, afrontando o direito à uniformidade de cobertura
em todo o território nacional.
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43. Como parte de um movimento de sistematização e aprimoramento de meios
para intervenção profissional, várias são as formas de registro e distintas suas
funções. Acerca desses temas, aponte a alternativa incorreta:
a) As regras que orientam o estudo social são de natureza técnica e ética, enquanto na
perícia social, no âmbito do Poder Judiciário, além de observar esses aspectos,
deve o assistente social atentar para as regras processuais constantes no Código de
Processo Civil.
b) A perícia social é realizada por meio de estudo social e implica a elaboração de
laudo e de parecer, cuja finalidade é subsidiar uma decisão, em regra, judicial.
c) O estudo socioeconômico, realizado durante a elaboração de um parecer social, é
parte integrante do processo e, obrigatoriamente, deve ser encaminhado ao setor
solicitante, de modo a garantir a confiabilidade das informações contidas no parecer.
d) O assistente social, na função de perito em procedimentos estabelecidos no Estatuto
da Criança e do Adolescente , deve atuar de acordo com a postura técnica própria
da sua profissão, contribuindo com os demais profissionais da equipe.
44. Quanto às distintas possibilidades de prática profissional, é correto afirmar:
a) O uso intenso de técnicas e dinâmicas de grupo é sempre adequado e positivo por
estimular a cooperação e a mudança de atitude, mesmo naqueles grupos em que os
recursos de linguagem verbal, abstração e concentração são limitados.
b) A entrevista de ajuda é recomendada nas situações em que os problemas estão
relacionados à informação e aplicação de dispositivos legais.
c) A prática interdisciplinar caracteriza-se pela interação participativa, gerando
reciprocidade e enriquecimento mútuo, com tendência à horizontalização das
relações de poder entre os campos implicados.
d) Para o trabalho com grupos, recomenda-se a decomposição diagnóstica dos
elementos que o compõem, de forma a possibilitar uma intervenção
operacionalmente viável e com riscos calculados.
45. Considerando as ações da Assistência Social antes da Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa incorreta:
a) A Assistência Social era prestada a quem precisasse, independente da contribuição
à seguridade.
b) A Assistência Social era prestada como filantropia ou benesse.
c) A Assistência Social era prestada como uma função compensatória junto aos
segmentos mais pobres.
d) A Assistência Social era prestada em um pretenso dever moral e cristão de ajuda.
46. Constitui-se direito do assistente social, segundo o Código de Ética
Profissional:
a) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública,
no atendimento e na defesa de seus interesses e necessidades.
b) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua
ocorrência aos órgãos competentes.
c) aprimorar seu conhecimento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço
dos princípios do Código de Ética.
d) desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade,
observando a legislação em vigor.
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47. A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS tem como diretriz, no artigo 5º:
a) o reconhecimento da esfera federal como locus privilegiado para formulação da
política de assistência social.
b) a descentralização político-administrativa, com comando compartilhado das ações
em cada esfera do governo.
c) a participação da população na formulação da política de assistência social e no
controle de suas ações em diferentes níveis.
d) a primazia, tanto do Estado quanto da sociedade civil, na responsabilidade pela
condução da política de assistência social.
48. A perícia, na área do Serviço Social, é um processo que envolve o estudo
social, o laudo social e o parecer social. Associe as definições propostas com
as respectivas atividades do profissional:
1. Inquérito que investiga e analisa situações judiciais, determina a causa do problema
e conclui sobre seus responsáveis.
2. Opinião fundamentada que o profissional emite, em caráter conclusivo, sobre a
situação analisada, com vista a subsidiar a ação de outrem.
3. Conclusão profissional sobre suspeitos/culpados de litígios processuais.
4. Documento que expressa, por escrito e de maneira fundamentada, os estudos e
conclusões da pesquisa.
5. Processo investigativo que se propõe ao conhecimento criterioso de uma
determinada situação vivenciada, identificando as múltiplas condições e relações
que a constituem.
( ) Estudo Social
( ) Laudo Social
( ) Parecer Social
A sequência numérica correta, de cima para baixo, é:
a) 1, 3, 2.
c) 3, 1, 4.
b) 1, 4, 5.
d) 5, 4, 2.
49. Sobre a constituição da rede social, assinale a alternativa correta:
a) A constituição da rede social prescinde da realização de diagnóstico da realidade a
ser enfrentada.
b) O Estatuto da Criança e do Adolescente guarda pouca relação com a constituição da
rede social.
c) A formação da rede decorre, predominantemente, de programas/projetos
específicos, elaborados com os recursos sociais disponíveis para atender uma
população específica.
d) A rede social se constrói, preferencialmente, nos níveis federais e estaduais
50. Considere as assertivas abaixo, sobre a atitude investigativa e a pesquisa
como dimensões constitutivas do trabalho do assistente social:
I – O profissional deve ser capaz de realizar a leitura da realidade de modo racional,
alcançando a verdade dos fatos apreendidos como uma fotografia descritiva
II – O profissional deve ser capaz de captar e reconstruir os processos sociais
desencadeadores das situações vividas no nível individual e/ou familiar, nas suas
múltiplas relações e determinações, permitindo-lhe interpretação crítica.
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III – O profissional deve ser capaz de abordar as relações entre o homem e o meio
social, partindo da leitura de sociedade realizada pelo indivíduo, para tentar
alcançar, ao máximo, fragmentos isolados da vida social.
Conclui-se que está/estão correta(s):
a) apenas I.
b) apenas II.
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c) apenas III.
d) apenas I e II.

