• Nas questões de 1 a 50, marque, em 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.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 4
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

A partir da diplomação, os deputados federais eleitos
só podem ser presos em caso de incontestável crime. A regra
vale para todos os membros do Congresso Nacional,
conforme dispõe o texto constitucional em vigor. Enquanto
não forem diplomados, os eleitos continuam sujeitos às
penalidades da lei, como qualquer cidadão, podendo,
inclusive, ser presos, mesmo se não se tratar de crime
evidente.
O artigo 53 da Constituição Federal expressa que, a
partir da posse, com a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos. Ainda de acordo
com o texto constitucional promulgado em 1988, a
diplomação torna deputados e senadores invioláveis civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
A mesma norma legal estabelece que deputados e senadores,
a contar da expedição do diploma, serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF).
Outra prerrogativa dos parlamentares consiste em que,
recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime
ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à Casa
respectiva, que, pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, suspender o andamento da ação.
Serão diplomados, até o dia 19 de dezembro, pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos tribunais regionais
eleitorais (TREs), 513 deputados federais, 1.059 deputados
estaduais e distritais, 27 senadores, 27 governadores e o
presidente da República, eleitos no pleito de 2006. O prazo
final para a diplomação está previsto no calendário eleitoral.
Todavia, nenhum candidato poderá ser diplomado até que as
contas da campanha tenham sido acertadas e julgadas.
Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).

37'561

Considerando o texto acima, assinale a opção correta quanto à
tipologia textual e aos princípios de redação de correspondência
oficial.
A O primeiro parágrafo está redigido na forma de um parecer
técnico.
B No segundo parágrafo, predomina a estrutura descritiva, com
maioria de formas verbais no presente do indicativo, tal como
se recomenda para textos legais.
C O terceiro parágrafo, predominantemente narrativo, é
adequado para um relatório.
D O quarto parágrafo, que combina tempo verbal futuro e
grande quantidade de informações quantitativas, poderia, tal
como se apresenta, fazer parte de uma ata.
E No texto, que é dissertativo, o autor argumenta em favor das
prerrogativas conferidas aos eleitos após a posse dos
diplomas, na forma compatível com a redação de uma
portaria.

37'561

Considerando as idéias do texto e a prescrição gramatical,
assinale a opção que apresenta o título mais adequado a esse
texto.
A Após diplomação, deputados eleitos só podem ser presos em
situação de flagrante.
B Só com diploma, o fragrante leva à prisão, passível de fiança,
aos deputados eleitos.
C De posse do diploma, apenas com o fragrante delito os
deputados podem ser conduzidos a prisão domiciliar.
D Existe requisitos para a diplomação e conseqüente prisão em
flagrante.
E Os deputados e senadores eleitos tem foro previlegiado no
caso de crimes pós-eleitorais.
37'561

Com relação às idéias expressas no texto, assinale a opção
correta.
A Segundo a Carta Magna, a posse de líder público está
condicionada à sua diplomação.
B Não estando diplomados, os cidadãos eleitos continuam
sujeitos às penalidades da lei.
C A partir da diplomação, opiniões, palavras e votos de
deputados e senadores são invioláveis.
D A suspensão do andamento de ação contra candidatos
diplomados é requisito indispensável ao cumprimento do
mandato.
E Se as contas da campanha não tiverem sido quitadas, deve-se
estender o prazo da diplomação previsto no calendário
eleitoral.
37'561

Considerando os sentidos das palavras empregadas no texto, há
relação de sinonímia contextual entre
A “incontestável” (R.2) e imponderável.
B “diplomados” (R.5) e reformados.
C “evidente” (R.8) e indubitável.
D “invioláveis” (R.13) e permanentes.
E “expedição” (R.16) e envio.
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Com referência às relações de regência e ao emprego do sinal
indicativo de crase, assinale a opção incorreta.
A Todos os eleitores faltosos permanecem sujeitos àquelas
penalidades previstas em lei.
B A posse dos deputados estaduais eleitos compete às
assembléias legislativas dos estados.
C A população assistiu, ao vivo e em cores, à contagem dos
votos no último processo eleitoral.
D A escolha dos dirigentes do Poder Executivo para seus cargos
submete-se à vontade popular.
E Ninguém tem o direito de alegar à ignorância no que diz
respeito à necessidade e à importância do voto.

O plural da palavra eleição é formado pela mesma regra que rege
a formação do plural de
A
B
C
D
E

capitão, sacristão e tabelião.
pão, espertalhão e pobretão.
cidadão, fogão e ancião.
mão, corrimão e irmão.
ladrão, reunião e lição.

37'561

37'561
1

4

7

10

A expedição de qualquer diploma pelo TSE e pelos
TREs depende, entre outros fatores, também da prova de
o eleito estar em dia com o serviço militar. Consta que os
candidatos eleitos aos cargos de presidente e vice-presidente
da República recebem diplomas assinados pelo presidente do
TSE, os demais ministros, pelo procurador-geral eleitoral.
Os eleitos aos demais cargos — governador, senador,
deputados federais, estaduais e distritais, assim como os
respectivos vices e suplentes — recebem diplomas assinados
pelo presidente do respectivo TRE.
Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas lingüísticas do texto acima, assinale a
opção correta.
A A palavra “também” (R.2) está sendo usada para indicar a
competência exclusiva dos tribunais citados para a expedição
dos diplomas.
B Na linha 3, a substituição de “o eleito” por o eleitor não
provoca mudança no sentido do texto nem na estrutura
sintática da frase.
C A oração “que os candidatos eleitos aos cargos de presidente
e vice-presidente da República recebem diplomas assinados
pelo presidente do TSE” (R.3-6) exerce a função de sujeito de
“Consta” (R.3).
D Caso as palavras “presidente” e “vice-presidente”, ambas na
linha 4, fossem escritas com iniciais maiúsculas, haveria
impropriedade vocabular e erro de grafia.
E Na linha 6, entre as expressões “os demais ministros” e “pelo
procurador-geral eleitoral”, está subentendida a expressão
tomam posse que é dada.
37'561

Assinale a opção correta no que se refere ao emprego de forma
pronominal em substituição ao termo “diplomas” na oração
“Os demais eleitos receberão diplomas assinados pelo presidente
do respectivo TRE”.
A Os demais eleitos vão receber-lhes assinados pelo presidente
do respectivo TRE.
B Os demais eleitos receber-lhes-ão assinados pelo presidente
do respectivo TRE.
C Os demais eleitos lhes receberão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.
D Os demais eleitos recebê-los-ão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.
E Os demais eleitos receberão-nos pelo presidente do respectivo
TRE.

A figura acima apresenta parte da lista de opções que é exibida ao
se clicar o botão Iniciar, do Windows XP. Com relação a essa lista
de opções e ao Windows XP, assinale a opção correta.
A Por meio da opção
, é possível verificar
informações acerca do computador em uso, tal como a
velocidade do processador e a quantidade de memória
instalada.
B Funcionalidades disponibilizadas por meio da opção
permitem que o computador em uso
configure o servidor de uma intranet, caso o mesmo esteja
instalado em uma rede local.
C Por meio da opção
, é possível verificar
uma lista de arquivos que foram abertos mais recentemente.
Uma limitação desse comando é que apenas arquivos do
aplicativo Word são mostrados.
D A opção
permite enviar diretamente
para a impressora imagens no formato metarquivo avançado
armazenada na área de transferência do Windows.
E Ao se clicar o botão
, será disponibilizada uma
caixa de diálogo por meio da qual é possível executar
programa originalmente desenvolvido para o sistema
operacional MS-DOS. Entretanto, esse comando não permite
a execução de programas criados para serem executados pelo
sistema operacional Windows XP.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

Assinale a opção correta, tendo como referência a figura acima,

Word 2002 com um documento em processo de edição, assinale

que ilustra uma janela do PowerPoint 2002 contendo o slide de
uma apresentação em processo de elaboração.

a opção correta.

A Na situação em que se encontra a figura, é correto concluir
A Para se ativar a ferramenta que permite realizar
automaticamente a verificação de ortografia e gramática do

que todo o texto a ser inserido no slide mostrado terá tamanho
de fonte igual a 33.
B As opções a seguir são disponibilizadas ao se clicar o menu

documento em edição, é suficiente clicar o botão
B Ao se clicar o menu

.

, é exibida uma lista

. O fato de a opção

estar ativa indica que o

slide mostrado está configurado como slide mestre da
apresentação em elaboração.

de comandos, entre os quais o comando Copiar, que permite
transcrever uma seleção para a área de transferência.
C Para se dividir a janela ativa em duas, exibindo na mesma
janela duas regiões diferentes do texto, é suficiente clicar o

C A figura a seguir ilustra parte do slide mostrado depois de
realizada determinada ação. Nesse caso, é correto inferir que
a ação mencionada consistiu em um clique do mouse sobre a
imagem contida no slide.

botão

.

D Ao se aplicar um clique duplo na palavra “usual” e se
teclar

, a referida palavra será excluída do documento

em edição.

novo slide com o mesmo leiaute do slide mostrado, é
suficiente clicar

E Para se abrir a ferramenta que permite proteger o documento,
de forma que seja necessário o fornecimento de uma senha
para alteração do mesmo, é suficiente clicar

D Caso se deseje inserir, na apresentação em elaboração, um

.

E O conjunto de botões
desenhos a

.
é utilizado para a criação de

partir de figuras básicas denominadas

AutoFormas.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 que contém uma
planilha com dados relativos a notas de dois alunos. Acerca dessa
planilha, assinale a opção correta.
Acerca do Internet Explorer 6 (IE6), instalado em um computador
A Ao se selecionar as células B2 e C2 e, a seguir, se clicar

,

com o sistema operacional Windows XP, assinale a opção

será exibida, na célula D2, a média aritmética das duas provas

correta, tendo como referência a figura acima, que ilustra uma

do aluno 1.

janela desse navegador.

B Para se copiar os conteúdos das células B2 e B3 para as células
e D3, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:

A Caso um mouse óptico esteja conectado ao computador, para

clicar, com o botão direito do mouse, a célula B2 e,

se aumentar ou diminuir o tamanho da fonte em uso no IE6,

D2

em seguida, a célula B3; pressionar simultaneamente
as teclas

§ e c; clicar a célula D3; pressionar

simultaneamente as teclas
C Ao se clicar o menu

§ e c.
, é exibida uma lista de opções,

entre as quais, uma opção que possui funcionalidades que
permitem, entre outras ações, aplicar formatação negrito ou
itálico aos conteúdos de células selecionadas.
D Ao se selecionar as células de B1 a C3, e se pressionar
simultaneamente as teclas

§ e C, todos os conteúdos

é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla

°e

movimentar o cursor do mouse na página até se obter o
tamanho desejado de fonte.
B No menu

, existe opção que permite adicionar à área

de trabalho do Windows um atalho (ícone) associado ao
endereço de uma página da Internet.
C Para se obter informação de endereço incorreto de uma página
web, é suficiente habilitar o verificador de endereços do IE6
por meio de opção encontrada no menu
D No menu

.

, há opção que permite ocultar arquivos

da Internet que contêm spyware, de modo a proteger

dessas células serão centralizados. Esse efeito de centralizar

informações sigilosas contidas no computador contra hackers.

o conteúdo de células selecionadas também pode ser obtido

E Antes de se imprimir uma página web com o IE6, é

ao se clicar o botão

.

E Para se minimizar a janela do Excel, é suficiente clicar o
botão

na barra de ferramentas.

conveniente

usar

a

ferramenta

disponibilizada ao se clicar o botão

Visualizar

impressão,

, para verificar a

integridade da página que se deseja imprimir.
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Assinale a opção correta acerca de aspectos da relação entre
política e economia no Brasil contemporâneo.
A Os meios disponíveis para o crescimento sustentável da
economia, ainda que desejados por todos no Brasil, ainda
não estão postos em marcha com velocidade desejável e
comparável à de países continentais e emergentes.
B A carga tributária brasileira não gera ônus ao projeto de
crescimento de um país com as características de emergente
como é o Brasil.
C A força política do presidente Lula, reforçada pelos votos
obtidos na reeleição, é condição suficiente para impulsionar
um projeto de modernização e crescimento acelerado nos
níveis
Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Outlook

do

modelo

do

nacional-desenvolvimentismo

dos anos 60 e 70.
D A economia brasileira, crescendo atualmente em níveis

Express 6 (OE6), assinale a opção correta.

comparáveis aos de países caracterizados como BRIC
(Brasil, Rússia, Índia e China), demonstra capacidade
A O OE6 será automaticamente desconectado da Internet,
após a realização de uma ação de enviar e receber mensagens

operativa para ultrapassar inclusive a China.
E Gastos públicos, necessários ao reforço do papel social e
distributivo do Estado nacional, crescem atualmente em todas

de e-mail, se a opção Trabalhar off-line, no menu

,

as economias globais, de capitalismo avançado ou de
periferia.

estiver ativada.
B Periodicamente, o OE6 faz a compactação, de forma

37'561

automática, dos arquivos de e-mails armazenados nas

Ainda acerca de aspectos da relação entre política e economia no

diferentes pastas. Caso se deseje realizar essa compactação de

Brasil contemporâneo, assinale a opção correta.

forma manual, é possível fazê-lo por meio de opção
encontrada no menu

.

A A política brasileira atual recebe pouca influência das
preocupações em torno de assuntos econômicos da vida
nacional.

C Por meio da opção

, é possível

configurar o OE6 para acessar uma conta de webmail de um
provedor gratuito da Internet.
D Ao se clicar

B O esforço de contenção da inflação criou no Brasil um
ambiente político amplamente favorável à noção de que um
crescimento econômico modesto é, atualmente, necessário e
natural.

, é disponibilizada uma lista

C As classes sociais mais baixas no Brasil, no ato do sufrágio,
votam apenas em candidatos que oferecem prendas e brindes

de pastas que contêm mensagens eletrônicas, entre as quais,
a que permite visualizar os e-mails recebidos.
E No menu

, existe a opção Localizar, que permite

encontrar dados pessoais, como, por exemplo, o nome de um
destinatário a partir do seu endereço de e-mail.

que os satisfazem no imediato.
D O orçamento participativo é um conceito contemporâneo que
vem sendo posto em marcha como experiência de gestão de
demandas sociais e políticas.
E A força do esquema de clientelismo político foi plenamente
extinta no Brasil.
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As relações e estruturas familiares no Brasil e em várias partes do

A Amazônia é amplamente marcada por enorme diversidade

mundo vêm se transformando a passos rápidos. A respeito desse

cultural, geográfica e econômica. Atualmente, cresce a atenção

tema, assinale a opção incorreta.

A No Brasil, a taxa de separação e divórcio aumenta
gradualmente, embora isso não signifique que os casamentos
perderam seu sentido social.
B O ingresso da mulher no mercado de trabalho alterou, de
forma geral, práticas familiares tradicionais no Brasil, como
a imagem da mulher associada à de dona de casa.
C O decréscimo da quantidade de casamentos no Brasil está
associado mais fortemente a fatores culturais do que
econômicos.
D Na comparação com o passado remoto, a família brasileira de
hoje tende a ser constituída por um número menor de filhos.
E Mesmo nos países hegemonicamente islâmicos, as estruturas

governamental e da sociedade civil no Brasil para que
A seu aproveitamento se faça em favor da preservação intacta
do meio ambiente e por meio do privilégio da floresta em
detrimento do homem.
B as conexões com os vizinhos sejam as mais profícuas, não
interessando os produtos do intercâmbio.
C o caminho a ser trilhado pela Amazônia seja o mesmo, do
ponto de vista agrícola, que predomina no Centro-Oeste
brasileiro.
D as notícias de infiltração do tráfico global que passam pela
região não sejam divulgadas.
E o aproveitamento de suas potencialidades seja feito
respeitando o meio ambiente e seus habitantes, bem como os
interesses estratégicos nacionais.
37'561

familiares estão mudando com a mesma rapidez e na mesma
direção de sociedades culturalmente ocidentais e laicas.

Processos eleitorais consagraram, no ano de 2006, uma certa
onda de governos com caráter mais à esquerda no espectro

37'561

O ano de 2006 foi marcado por fatos significativos no que se
refere ao tema energético no Brasil e no mundo. A respeito desse
assunto, assinale a opção correta.

político na América Latina. A respeito desse tema, assinale a
opção incorreta.
A A eleição de Rafael Correa, no Equador, evidencia a
tendência do eleitorado na direção de apoio a políticos com

A A nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia gerou um
debate nacional restrito aos aspectos puramente econômicos
acerca do tema energia.

projetos sociais reformistas e visões voltadas mais para a
integração na região sul-americana.
B A reeleição de Hugo Chávez, na Venezuela, sugere a
continuação e mesmo o aprofundamento de seus programas de

B O gasoduto que integra a Venezuela à Argentina tem como

inclusão das camadas mais baixas como as “missões sociais”.

grande beneficiário o Brasil, mais especificamente as regiões

C Embalado pela reeleição, o presidente Chávez quer retirar do

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
C A dimensão energética e o crescimento econômico robusto
não têm relação entre si.
D A Rússia, potência energética da Eurásia, ampliou sua
presença no cenário internacional depois da Guerra Fria, por

papel projetos de integração sul-americana, como o projeto do
gasoduto que uniria a Amazônia à Patagônia.
D Os referidos governos têm a mesma matriz ideológica e a
mesma gestão político-econômica, caindo todos eles em
tentação populista e de explícita irresponsabilidade fiscal e
comercial.

meio, entre outros fatores, da sua força no campo energético.

E Uma das bases de sustentação social dos mencionados

E O petróleo e seu preço internacional têm impedido que países

governos advém de maiorias populacionais de baixa renda,

como a Venezuela possam agir de forma mais autônoma no

embora estejam, vários deles, legitimados por parcelas

cenário internacional.

importantes de várias faixas de renda.
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A questão social é a base de fundamentação do Serviço Social
como especialização do trabalho. Em relação a esse tema, assinale
a opção correta.
A A questão social está relacionada à emergência da classe
operária e ao seu ingresso no cenário político.
B A questão social expressa exclusivamente as disparidades
econômicas das classes sociais.
C A questão social é um fenômeno recente que resultou das
mudanças no mundo do trabalho e da reestruturação produtiva
que emergiu na última década.
D O assistente social trabalha com as múltiplas expressões da
questão social com o objetivo de amenizar a pressão social do
cotidiano e a sua ameaça à ordem social.
E A possibilidade de o Serviço Social colocar-se a serviço de um
projeto societário alternativo dá ao serviço social o papel de
mediador dos interesses do capital, considerando-se os
princípios éticos da profissão.
37'561

Assinale a opção correta em relação à atenção à saúde e à atuação
do assistente social na intervenção em programas de prevenção e
tratamento de doenças.
A Entre os inúmeros tipos de doenças que acometem a população
e que demandam a intervenção do assistente atua social, incluise a AIDS. Em seu combate, o assistente social atua nos
diferentes espaços sócio-ocupacionais, e tem à sua disposição
políticas de saúde integral e de elevado índice de efetividade.
B Segundo as leis que criaram e regulamentaram o Sistema Único
de Saúde (SUS), os serviços de saúde devem ser
regionalizados, descentralizados e focalizados nos usuários que
apresentam efetiva necessidade dos serviços.
C No atendimento ao portador do vírus HIV e aos dependentes de
substâncias psicoativas, tanto lícitas, quanto ilícitas, o assistente
social se depara também com demandas que envolvem tanto a
orientação à família quanto a rejeição familiar. Tais situações
exigem do profissional uma relação de troca e confiança,
ancoradas em referenciais teóricos e princípios ético-políticos
consistentes.
D Os consumidores do álcool e suas famílias devem participar de
programas de prevenção e tratamentos, mas a formulação e o
desenvolvimento desses programas são reservados aos
profissionais da área de saúde de forma interdisciplinar.
E No processo de intervenção na área de redução de danos do uso
do álcool, o assistente social, ao desenvolver atividades de
pesquisa, deve direcioná-la unicamente para obtenção de dados
relativos ao consumo do álcool.

37'561

Acerca das propostas de intervenção na área social, assinale a
opção correta.
A Para se conduzir um planejamento, é suficiente seguir um
conjunto de passos predeterminados.
B No enfoque participativo, o trabalho de grupo é
fundamental, e a interação entre os membros do grupo é o
aspecto mais importante desse tipo de trabalho.
C Plano de ação, diferentemente de projeto, caracteriza-se por
apresentar custo e tempo de execução claramente definidos.
D O planejamento estratégico é a arte de proporcionar maior
governabilidade aos destinos das pessoas, das organizações
ou dos países.
E No planejamento estratégico público, a realidade é explicada
por meio de diagnóstico, e o Estado é o único ator que
planeja.
37'561

É direito do assistente social
A denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da
instituição em que trabalha que se contrapuserem aos
princípios e às diretrizes do Código de Ética.
B dispor de condições de trabalho condignas seja em entidades
públicas ou privadas, de forma a garantir a qualidade do
exercício profissional.
C garantir plena informação e discussão acerca das
possibilidades e conseqüências advindas das situações
apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos
usuários, mesmo que sejam contrárias aos seus valores e às
suas crenças, resguardados os princípios do Código de Ética.
D respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.
E denunciar, no exercício da profissão, às entidades de
organização da categoria, às autoridades e aos órgãos
competentes, casos de violação da lei e dos direitos
humanos.
37'561

Assinale a opção correta no que se refere aos instrumentos
utilizados pelo assistente social no trabalho institucional.
A O parecer social é um processo metodológico específico de
Serviço Social cuja finalidade é conhecer com profundidade,
e de forma crítica, a situação objeto de intervenção
profissional.
B A perícia social é um documento específico elaborado pelo
assistente social para a apresentação descritiva e
interpretativa de uma situação social.
C No laudo social, expressam-se, com detalhamento, os
conteúdos do estudo realizado ao se tomar decisão quanto,
por exemplo, à permanência, ou não, de uma criança sob os
cuidados dos pais.
D O relatório social consiste em documento elaborado por
assistente social com a finalidade de informar e, por isso,
deve estar fundamentado por seu juízo de valor.
E O estudo social se apresenta, atualmente, como suporte
fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na
legislação civil referente à família.
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37'561

No que diz respeito ao ECA, lei que dispõe sobre a proteção
integral a crianças e adolescentes, assinale a opção correta.
A Segundo o ECA, é considerada criança a pessoa com 12 anos
de idade completos.
B O ECA define o jovem como a pessoa com idade entre 15 e
18 anos.
C Segundo o ECA, o trabalho é proibido a pessoas menores de
18 anos, em qualquer circunstância.
D O ECA aplica-se, excepcionalmente, às pessoas entre 18 e
21anos de idade, quando a lei assim o determinar.
E Para a aplicação de medida socioeducativa, considera-se
18 anos como limite de idade para transferência do adolescente
a outro regime.

37'561

Belém, capital do estado do Pará, centro político e de
serviços com dimensões metropolitanas, oferece uma grande
variedade de serviços sexuais. O Ministério Público, em uma
investigação em 1993, levantou 73 pontos de prostituição na
região. Em 1996, os conselhos tutelares, a DATA e o Juizado da
Infância e da Juventude registraram mais de 200 casos de
prostituição infanto-juvenil, 6 casos de pornografia juvenil e um
grande número de adolescentes em boates. Há grande
diversidade do nível de lugares (boates, zonas, residências,
portos, navios, barcos, praças, postos de gasolina, shoppings
etc.) e das características das crianças e adolescentes que se
encontram no mercado sexual. As meninas de rua quase sempre
são levadas pela trajetória de vida familiar a prestar serviços
sexuais (...).
Marcel Hazeu e Simone Fonseca. Exploração e violência sexual contra crianças
e adolescentes no Pará. Ser Social, n.º 2, jan./jun. de 1998. Revista do
Programa de Pós-Graduação em Política Social da UnB, p. 92 (com adaptações).

37'561

O ECA universalizou o discurso legal ao dispor sobre a proteção
integral a todas as crianças e adolescentes, vedando a
discriminação embasada nas condições de pobreza. Com relação
às medidas de proteção, assinale a opção correta.
A Somente os conselhos e a vara da infância e juventude são
autorizados a formalizar a adoção.
B A adoção de crianças não pode ser realizada por familiares
dessas crianças, que podem, apenas, obter a sua guarda ou
tutela.
C A adoção é revogável em caso de morte dos adotantes,
restabelecendo-se, nesse caso, o pátrio poder (poder familiar)
dos pais naturais.
D Em caso de adoção internacional, o estágio de convivência é
dispensável quando se tratar de criança de até 1 ano de idade.
E A adoção exige o consentimento dos pais ou do representante
legal do adotando, exceto quando os pais são desconhecidos ou
tenham sido destituídos do pátrio poder (poder familiar).
37'561

De uma maneira geral, as ações de atenção à infância, à
adolescência e à família têm sido dirigidas a situações de risco já
instalado, em detrimento de sua prevenção. Acerca das situações
de violência e de suas formas de enfrentamento, assinale a opção
incorreta.
A A violência contra a criança e o adolescente caracteriza-se
como abuso sexual, psicológico ou físico decorrente de
articulação de relações sociais de exploração e de forças
desiguais.
B A intervenção nos casos de violência deve ser interdisciplinar,
multiprofissional e interinstitucional.
C Os serviços de assistência social são direcionados a crianças e
adolescentes em situação de trabalho e de violência sexual e a
famílias que se encontram na proteção social básica, pois visam
prevenir situações de risco por meio do fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
D A suspeita ou a confirmação de abuso sexual contra crianças e
adolescentes deve, obrigatoriamente, ser comunicada ao
conselho tutelar ou à vara da infância da juventude.
E O atendimento de pessoas em situação de violência sexual
exige o cumprimento dos princípios de sigilo profissional.

Considerando o texto apresentado, assinale a opção incorreta.
A A exploração sexual de crianças e adolescentes caracterizase, também, pela prostituição masculina.
B Os turistas e comerciantes que passam por Belém tornam-se
um grupo especial de clientes por despertarem nas crianças
e nos adolescentes o sonho de fugir para a Europa, Estados
Unidos e(ou) outras regiões do Brasil.
C A pobreza é um dos grandes determinantes da existência de
crianças e adolescentes no espaço da exploração sexual.
D O enfrentamento da exploração sexual, na perspectiva de
garantia dos direitos sociais, deve-se à participação da
sociedade civil na execução de serviços de apoio a crianças
e adolescentes e suas respectivas famílias.
E Como a região Norte é banhada por rios navegáveis e é uma
região onde se situam garimpos e prostíbulos fechados, o
turismo náutico se apresenta como uma das expressões da
exploração sexual na região.
37'561

A relação entre o Serviço Social e as políticas de seguridade
social é anterior à sua institucionalização pela Constituição
Federal. Acerca desse tema, assinale a opção correta.
A A assistência social passou a ser considerada direito social
a partir da criação da Legião Brasileira de Assistência
(LBA), em 1942.
B A intervenção profissional no campo da assistência social e
a participação dos assistentes sociais e de suas entidades
representativas nos movimentos de defesa de direitos sociais
e do Estado democrático datam do século passado.
C A seguridade social instituída pela Constituição Federal
possibilitou a homogeneização do sistema, de forma
integrada e articulada.
D As políticas de seguridade social são aquelas que garantem
os direitos à saúde, à educação básica, à moradia, à
assistência social e à previdência social.
E A atuação do assistente social orientada pela concepção de
seguridade social inscrita na Constituição requer
conhecimento das necessidades das elites políticoeconômicas do país.
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37'561

37'561

Uma das características da história recente das políticas sociais é
o chamamento à participação da sociedade. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.

Considerando o crescimento, a visibilidade e os princípios dos
programas assistenciais, no contexto atual, bem como o
consenso de que a família inspira cuidados, assinale a opção
incorreta.

A Desde a década de 1970, nos países industrializados, com o
advento do padrão monetarista que elegeu o mercado como o
principal agente do bem-estar, o pluralismo de bem-estar
emerge como inovação, e com ele, a ênfase no chamado
“terceiro setor”.
B No contexto brasileiro, a relação entre Estado, mercado e
setores voluntários e informais sempre existiu, e nela tem
prevalecido a priorização das necessidades da maioria da
população.
C Entendendo a esfera pública como aquela que realiza a
aproximação dos objetivos e das estratégias da sociedade civil
e do Estado, os interesses que nela devem estar representados
são os dos principais agentes políticos.
D A experiência brasileira com os conselhos municipais e
estaduais, criados em nome da democratização da coisa
pública, revela a efetiva participação da sociedade e sua
capacidade de intervenção nas políticas sociais.
E O princípio que fundamenta a organização das políticas de
seguridade social é o da descentralização política e
administrativa com a participação de diferentes segmentos
sociais, e, para a sua garantia, faz-se necessária a abolição do
princípio da centralização.

A A mudança na organização das famílias, constatada pelo
processo de empobrecimento acelerado e pela diminuição do
grupo familiar, além do aumento das variedades de arranjos
familiares (monoparentais, reconstituídas) é um fato.
Contudo, tais formas de organização atendem às exigências
impostas pela sociedade, pelos sujeitos que as compõem e
pelos eventos da vida cotidiana.
B As mulheres sozinhas, as famílias com chefia feminina e os
casais velhos sem filhos tendem a ter inserções precárias no
mercado de trabalho e são, portanto, mais vulneráveis às
situações de pobreza.
C A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar
todos os direitos da cidadania ao idoso, garantindo-lhe a
participação na comunidade e defendendo sua dignidade,
seu bem-estar e seu direito à vida.
D Atualmente, a lógica assistencial das ações públicas
concentra-se nas famílias cujo provimento de condições de
sobrevivência faliu, baseando-se no princípio e no
reconhecimento do direito dessas famílias à proteção social,
responsabilizando o Estado pela efetivação dessa
assistência.
E Os serviços de atenção à família continuam adotando
concepções de papéis familiares tradicionais, em que é
reproduzida a função da mulher vinculada ao cuidado da
casa e dos filhos, e a do homem, vinculada ao provimento e
ao exercício da autoridade familiar.

37'561

No que se refere a implementação de algumas das políticas sociais
brasileiras, assinale a opção incorreta.
A A previdência social tem sido marcada por reformas de caráter
restritivo e desvinculado da ampliação de direitos sociais com
os quais era identificada a Constituição Federal.
B As políticas de saúde e o ensino fundamental que integram as
políticas sociais de caráter universal têm como base única a
cidadania, cujo acesso deve ser incondicional, sem critério de
seletividade.
C A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei n.º 9.394/1996, considera-se educação
básica aquela dirigida à educação infantil, com atendimento a
crianças de até 3 anos de idade em creches e de crianças de 4
a 6 anos de idade em pré-escolas e o ensino fundamental, com
duração de 8 anos.
D As políticas de saúde e ensino fundamental contam com
significativa estabilidade de financiamento e são estruturadas
com base em pactos federativos, cujas garantias para usufruto
do cidadão se refletem não só na legislação, como também na
fiscalização dos poderes públicos, como o Ministério Público.
E A “Década da Educação” foi instituída pela LDB, em
conformidade com a Declaração Mundial sobre Educação para
Todos.

37'561

Os homicídios contra jovens, da forma como se
apresentam no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro,
não podem ser classificados simplesmente como conflitos
interpessoais. Ganharam, na verdade, o caráter de extermínio de
população supérflua, no sentido atribuído por Hannah Arendt
àqueles que podem ser eliminados, pois já foram excluídos da
convivência humana. A produção do medo faz com que a
desconfiança invada os domínios público e privado, e se
estreitem os espaços entre os sujeitos, impossibilitando, assim,
a convivência.
Paulo César Pontes Fraga. Política, isolamento e solidão: práticas sociais na
produção da violência contra jovens. In: Mione Sales, Maurílio Matos, e Maria
Cristina Leal (Orgs.). Política Social, família e juventude. Uma questão de
direitos. 2.ª ed., São Paulo: Cortez, 2006, p.101 (com adaptações).

Considerando o texto acima, assinale a opção correta.
A A situação apresentada no texto é determinada pela esfera
pública construída e consolidada e pela produção
exacerbada do individualismo.
B O quadro apresentado no texto exige a compreensão da
categoria mediação como categoria subjetiva, ontológica,
presente na realidade, independente do sujeito.
C A utilização de instrumentação técnico-metodológica é
suficiente para garantir o exercício profissional crítico e
competente.
D Para a solução de conflitos, vêm sendo utilizadas, com
resultados positivos, as técnicas alternativas de conciliação,
arbitramento e mediação.
E A atuação interdisciplinar, nos serviços de assistência
jurídica necessária para a compreensão dos problemas à luz
da trajetória dos sujeitos e do contexto social, realiza-se
prioritariamente por meio de visitas domiciliares.
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37'561

37'561

Quanto à concepção do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) expressa na Política Nacional de
Assistência Social, que foi aprovada no ano de 2004,
assinale a opção incorreta.
A A proteção social deve garantir segurança de
sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência
familiar.
B A segurança de acolhida atua inicialmente, na provisão
de necessidades humanas básicas, como a alimentação,
o vestuário e o abrigo, próprios da vida humana em
sociedade.
C O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
é uma unidade privada, sem fins lucrativos, que
executa serviços da proteção social especial.
D A centralidade da família, adotada na concepção e
implementação da política de assistência social, foi
incorporada como diretriz de organização dessa
política pública após a concepção do SUAS.
E A vigilância social, referência de organização dos
serviços socioassistenciais, refere-se à produção e à
sistematização

de

informações

e

indicadores

das situações de vulnerabilidade e de risco social e
pessoal.

Balanço social e outros aspectos da responsabilidade social corporativa. Relatório Setorial n.º 2,
A S/G ESET, m a r. /2 0 0 0 , In te rn e t: <www.bnd e s . g o v . b r> (c o m a d a p t a ç õ e s ) .

Acerca desse assunto, assinale a opção incorreta.
A A concepção de responsabilidade social por parte das empresas vem
sendo bastante difundida, tendo em vista os desafios impostos pelas
exigências dos consumidores, pela pressão de grupos da sociedade
organizada e por legislações e regras comerciais que demandam, por
exemplo, proteção ambiental, produtos mais seguros e menos nocivos
à natureza e cumprimento de normas éticas e trabalhistas em todos os
locais de produção e em toda a cadeia produtiva.
B O exercício da responsabilidade social corporativa está associado à
noção de sustentabilidade, que visa conciliar as esferas econômica e
política na geração de um cenário compatível à continuidade e à
expansão das atividades das empresas no presente e no futuro.
C Balanço social é um instrumento de demonstração das atividades das
empresas cuja finalidade é garantir mais transparência e visibilidade
às informações que interessam não apenas às empresas, mas também
à sociedade de um modo geral.
D Entre os indicadores de responsabilidade social que devem estar
presentes na elaboração do balanço social, incluem-se os laborais, os
sociais, e os do corpo funcional.
E Ainda que com motivações distintas, várias empresas vêm
publicando espontaneamente algumas informações adicionais às
demonstrações contábeis já obrigatórias, sendo ainda bastante restrito
no Brasil o conjunto de empresas que hoje publica seu balanço
social.
37'561

37'561

Com relação ao conceito de instituição, assinale a opção
incorreta.
A Uma instituição é um organismo público ou privado
estabelecido por meio de leis ou estatutos que visa
atender a necessidade de uma dada sociedade ou da
comunidade.
B Alguns mecanismos, mesmo sem uma base física são
igualmente

No Brasil, apesar de algumas propostas anteriores, o debate em
torno do balanço social alcançou maior projeção somente a partir de
campanha lançada em 1997 pelo IBASE, liderada à época por seu então
presidente, o sociólogo Herbert de Souza (Betinho). Essa campanha
visava, principalmente, sensibilizar e estimular a noção de
co-responsabilidade das empresas na busca de soluções para os
profundos desequilíbrios da estrutura social do país.

considerados

instituições,

como

o

casamento e a pressão social.
C As instituições, que se materializam em organizações
e estabelecimentos, não realizam apenas os objetivos
oficiais para os quais foram criadas, mas produzem,
também, determinada subjetividade.
D Instituições são organizações ou mecanismos sociais
que consideram o funcionamento da sociedade em
detrimento do indivíduo.
E Instituições são responsáveis pela organização das
interações sociais.

No intuito de estimular a responsabilidade social empresarial, uma série
de instrumentos de certificação foi criada nos últimos anos. Com relação
a esse tema, assinale a opção correta.
A Alguns autores falam da emergência de um novo conceito: a
cidadania empresarial, considerando empresa-cidadã aquela
reconhecida pela excelência da sua atuação na área social,
direcionada para suprimir ou atenuar as principais carências da
sociedade que comprometem, exclusivamente, a qualidade do meio
ambiente.
B Criada em 1997 pelo Council on Economic Priorities Accreditation
Agency (CEPAA), a Social Accountability 8000 (SA8000) é uma das
normas internacionais mais conhecidas. Trata da gestão ambiental
aplicada às empresas de forma a garantir-se a proteção ao meio
ambiente aumentando-se a qualidade do produto e, como
conseqüência, a competitividade do mesmo.
C A ISO 14000, uma das certificações criadas pela International
Organization for Standardization (ISO), enfoca, primordialmente,
relações trabalhistas e visa assegurar que não existam ações
anti-sociais ao longo da cadeia produtiva, como trabalho infantil,
trabalho escravo ou discriminação de trabalhadores.
D A ISO trata de padrões de desempenho, ou seja, fixa metas e critérios
pontuais que permitam certificar-se o desempenho ambiental das
empresas.
E A certificação consiste em programas voluntários em que um terceiro
imparcial concede reconhecimento aos produtos e serviços que
cumprem determinadas normas previamente fixadas e que, portanto,
são ambientalmente mais benéficos que outros produtos ou serviços
da mesma categoria.
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37'561

A pesquisa e o conhecimento da realidade apresentam-se como um
instrumento básico e vital para a organização e o desenvolvimento
do processo de intervenção do Serviço Social. Com relação a esse
assunto, assinale a opção correta.
A No processo de formulação e implementação das políticas
sociais, uma das dimensões privilegiadas de atuação do serviço
social diz respeito à detalhada investigação da realidade em que
se pretende intervir. Para tanto, a inserção profissional em tais
processos não deve ultrapassar o quadro analítico pautado nas
limitações burocráticas e formais.
B As metodologias qualitativas ganham importância pela adoção
de procedimentos que permitam se restringirem a ingerência e
a expressão da subjetividade do pesquisador.
C Instrumentos e técnicas como o questionário e a entrevista, que
podem ser estruturados, semi-estruturados ou abertos, não
podem ser concebidos como de uso restrito seja aos métodos de
pesquisa quantitativos seja aos qualitativos.
D Exemplos de técnicas e procedimentos usuais no campo do
método qualitativo são identificados em survey, painel e
análises temporais.
E Qualquer método de pesquisa utilizado — qualitativo ou
quantitativo — permite a captação do fenômeno social nas suas
múltiplas dimensões.
37'561

Acerca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é composto por
sete juízes, assinale a opção correta.
A O TSE, pelo voto secreto, elege três juízes entre os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) e dois entre os ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
B O presidente da República nomeia dois juízes entre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pelo TSE.
C Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si
parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau.
D A nomeação dos juízes escolhidos entre os advogados poderá
recair em cidadão que ocupe cargo de ministro de Estado, mas
o nomeado não poderá exercer mandato de caráter político,
federal, estadual ou municipal.
E O TSE elegerá seu presidente entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal; o vice-presidente, entre os ministros do STJ;
e o corregedor eleitoral, entre seus membros.
37'561

Considerando as disposições do Código Eleitoral, assinale a opção
correta.
A Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado,
servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de
dois biênios consecutivos.
B De cada biênio serão descontados os afastamentos legais
decorrentes de licenças e férias, para compensação futura.
C Os juízes afastados de suas funções na justiça comum por
motivo de licença e férias deverão requerer o afastamento da
justiça eleitoral com antecedência de 60 dias para possibilitar
a convocação de substituto.
D Desde a homologação da respectiva convenção partidária até a
apuração final da eleição, não pode servir como juiz eleitoral
o sobrinho de candidato a cargo eletivo registrado na
circunscrição.
E Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais
serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em
número igual ao dobro do previsto para cada categoria.

37'561

De acordo com os comandos contidos na Lei n.o 9.504/1997, as
eleições para presidente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal,
prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado
estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão, em todo o país,
no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Acerca das
eleições, e de acordo com a referida lei federal, assinale a opção
incorreta.
A As eleições de âmbito federal e estadual, vale dizer, para
presidente e vice-presidente da República, governador e
vice-governador de estado e do Distrito Federal, senador,
deputado federal, deputado estadual e deputado distrital são
realizadas simultaneamente.
B As eleições de âmbito municipal, vale dizer, para prefeito,
vice-prefeito e vereador, são realizadas simultaneamente.
C O candidato a presidente ou a governador que obtiver a
maioria absoluta de votos, não computados os em branco e
os nulos, será considerado eleito.
D Na eleição para prefeito de municípios com mais de 200 mil
habitantes, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta
na primeira votação, far-se-á nova eleição no último
domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais
votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria
dos votos válidos.
E O partido que, até um ano antes do pleito, não tenha
registrado seu estatuto no TSE, ou não tenha, até a data da
convenção, órgão de direção constituído na circunscrição,
não poderá participar das eleições.
37'561

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos,
regulado pela Lei n.o 9.504/1997, assinale a opção correta.
A A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema
eletrônico. Em caráter excepcional poderão ser utilizadas
cédulas oficiais e este procedimento será autorizado pelo
TRE.
B A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante
assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto
e a identificação da urna em que foi registrado.
C A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os
painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os
referentes às eleições proporcionais.
D Caberá à justiça eleitoral definir a chave de segurança e a
identificação da urna eletrônica, garantida a partidos
políticos, coligações e candidatos ampla participação.
E Compete ao TRE disciplinar a hipótese de falha na urna
eletrônica que prejudique o regular processo de votação.
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37'561

Um motorista de ônibus de empresa concessionária de
serviço público de transporte do município de Belém perdeu o
controle do veículo, vindo a colidir com carro de particular e, em
seguida, em um poste. Um passageiro do ônibus, vítima desse
acidente, morreu no local.
Tendo como referência a situação hipotética acima, assinale a
opção correta de acordo com o entendimento jurisprudencial
do STF.
A A empresa de ônibus responderá pelo prejuízo ocasionado ao
proprietário do automóvel do particular, aplicando-se a teoria
objetiva da responsabilidade civil do Estado.
B Os parentes do passageiro podem exigir indenização por danos
morais e materiais da empresa de ônibus, que responderá
objetivamente pelos prejuízos.
C A responsabilidade pelos danos ao proprietário do veículo
particular é do município de Belém.
D Apenas o motorista responde civilmente pelos prejuízos
causados, transferindo-se a responsabilidade para a empresa de
ônibus apenas na hipótese de o patrimônio de seu empregado
não ser suficiente para fazer frente à indenização.
E Excepcionalmente, na situação em apreço, haverá a
responsabilização criminal da empresa de ônibus por não
promover a adequada manutenção de sua frota.
37'561

Um servidor público praticou crime contra a administração
pública e, por esse mesmo fato, foram instaurados procedimento
administrativo disciplinar e processo criminal. Ante tais fatos, o
advogado do servidor requereu a suspensão do procedimento
administrativo até que transitasse em julgado a sentença penal.
A propósito da situação acima descrita e considerando a
jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça aplicável
ao caso, assinale a opção correta.
A Será considerada correta eventual decisão no sentido de
suspender o procedimento administrativo até o término
definitivo do processo penal, já que este último conduz a
conseqüências jurídicas mais graves, que interferem na
restrição ao direito de liberdade do indivíduo.
B A absolvição criminal somente terá repercussão no
procedimento administrativo se ficar provado, no âmbito
judicial, a inexistência do fato ou que o servidor não foi o autor
do crime.
C A falta de provas no processo criminal impede a administração
de aplicar penalidade ao servidor.
D A prescrição administrativa implica, de igual modo,
impossibilidade de aplicação de pena no âmbito do processo
judicial.
E O correto seria o Ministério Público, como fiscal da aplicação
da lei, requerer a suspensão do processo judicial até que a
administração concluísse o procedimento administrativo.
37'561

A remoção de servidor público ocupante de cargo efetivo para
localidade muito distante, com o intuito de puni-lo, caracteriza
A
B
C
D
E

exercício regular de direito.
exercício do poder hierárquico.
abuso de forma.
impropriedade de procedimento.
desvio de poder.

37'561

Em relação à acumulação de cargos e aos vencimentos e
proventos de aposentadoria dos servidores públicos, assinale a
opção que está de acordo com o entendimento do STF.
A É possível a acumulação de mais de uma aposentadoria, se
elas forem relativas a cargos que, na atividade, seriam
cumuláveis.
B As aposentadorias são inacumuláveis em razão do princípio
da moralidade administrativa.
C Permite-se a cumulação de aposentadorias sem restrições se
ficar caracterizado direito adquirido pelo servidor.
D Não há vedação constitucional à acumulação de cargos
públicos, desde que haja compatibilidade de horários e o
acesso tenha se dado por concurso público.
E A Constituição veda a cumulação de cargos públicos por
uma mesma pessoa.
37'561

Em relação à composição do Tribunal Regional Eleitoral do
Pará (TRE/PA), assinale a opção correta, de acordo com o seu
regimento interno.
A O integrante do TRE/PA oriundo da classe dos advogados
não pode ocupar outro cargo público demissível ad nutum.
B A indicação e nomeação, pelo presidente da República, do
juiz federal que integra o TRE/PA obedecerá a ordem de
antiguidade na seção judiciária localizada no estado.
C O prefeito municipal que for advogado pode ser indicado
para o cargo de juiz do TRE/PA, desde que haja
compatibilidade de horário de trabalho e que ele opte por
apenas uma das remunerações.
D É vedada a recondução de juiz de direito para o segundo
mandato consecutivo.
E A antiguidade no TRE/PA é aferida pelo tempo de
magistratura.
37'561

Considerando a distribuição dos processos no TRE/PA, assinale
a opção correta, de acordo com o regimento interno.
A Não há distribuição por dependência para que se preserve a
escolha por sorteio do juiz natural.
B O expediente relativo a requisição de servidores será
distribuído a um dos juízes de direito que integrem o
TRE/PA.
C Em caso de término de mandato de relator prevento, o
processo será enviado ao presidente para designação de
novo relator.
D A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal
prevenirá a competência do relator para todos os demais
casos do mesmo município, relativos à mesma eleição.
E Não é possível a interposição de petição por meio de facsímile.
37'561

Em relação à competência do TRE/PA, assinale a opção correta.
A Não se conhece de habeas data no âmbito do TRE/PA,
devendo o relator do caso encaminhar a ação para exame de
uma das varas de fazenda pública da capital.
B Após a distribuição, os autos serão conclusos, em regra, no
prazo de 48 horas ao relator.
C Os conflitos de competência entre os juízes eleitorais do
TRE/PA são decididos pelo TSE, em razão de a justiça
eleitoral ter caráter federal especializado.
D No processo de habeas corpus, o prazo da sustentação oral
é de 15 minutos, podendo ser prorrogado a critério do
presidente do tribunal.
E A pauta de julgamento de habeas corpus será publicada com
antecedência de 48 horas.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.
Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

•

Qualquer fragmento além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Congressistas aumentam o próprio salário em 91%.
Reajuste paga Bolsa Família por 2 meses.
Gasto de R$ 1,7 bilhão para reajustar salário de parlamentares
equivale à parte do orçamento de programa social do governo.
Quantia é quase o total que a União destinará a fundo para educação
básica em 2007; Luz para Todos tem investimento semelhante.

Redija um texto dissertativo que, além de contemplar o tema das manchetes acima, reproduzidas das edições de 15 e 17/12/2006 da
Folha de S.Paulo, contenha uma análise das características das políticas sociais no contexto atual, incluindo os desafios que se
apresentam aos assistentes sociais no exercício profissional.
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RASCUNHO
1
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