Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Concurso Público 2015

08/03/2015 – Nível Superior

Assistente Social
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) este caderno de prova, contendo 80 questões objetivas;
b) uma folha destinada às respostas das questões objetivas.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição ou
falhas, com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E) para
cada questão objetiva. Caso contrário, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
3. As questões são identificadas pelo número situado acima do
seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas;
c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal
infração poderá acarretar a eliminação sumária do
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
4 horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de
respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar
informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova
você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o
caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do
período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o
caderno de provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar,
será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados
no
dia
10/03/2015,
no
endereço
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/dpmt.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será de 0h do dia 11/03/2015 até as 23h59 do dia
12/03/2015, observado o horário oficial, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/dpmt, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
A charge a seguir refere-se às questões 01 e 02.
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4
Ao colocar a frase “sete erros que devem ser evitados em tempos
de seca” na voz passiva, o autor do texto obtém um efeito
discursivo, que é
(A) não indicar o agente da ação verbal.
(B) obter um peso maior na ordem dada.
(C) direcionar o conselho para os leitores.
(D) provocar certo suspense sobre os conselhos.
(E) minimizar os problemas citados.

5

1
A charge é produzida com alusão
(A) à crise de energia no país.
(B) à perda de controle da inflação.
(C) ao aumento geral de preços.
(D) à falta grave de água.
(E) ao consumo exagerado de álcool.

2
A fala do primeiro personagem mostra o emprego de uma
variação popular da língua portuguesa falada, o que é
demonstrado
(A) pela utilização de vocábulos raros como “baita”.
(B) pelo emprego do vocativo “cara”.
(C) pela falta de pontuação.
(D) pela omissão de palavras como em “das duas uma”.
(E) pela referência a realidades populares como “mega-sena”.
A partir do fragmento a seguir, responda às questões 03 a 08
Os sete erros que devem ser evitados em tempos de seca
O primeiro desses “erros” era “usar água da chuva para beber,
tomar banho e cozinhar”. Segundo o aviso, “A água da chuva
armazenada em casa não pode ser usada para beber, tomar
banho e cozinhar porque ela contém uma alta concentração de
poluentes atmosféricos, que podem causar mal à saúde. Essa
água só é indicada para consumo com tratamento químico, feito
somente por especialistas, não bastando ferver ou filtrar. Por isso,
é melhor usá-la apenas na limpeza da casa”.

3

A frase que identifica o primeiro erro – “Usar água da chuva para
beber, tomar banho e cozinhar” – emprega a forma verbal do
infinitivo.
Com isso, o autor do texto consegue um resultado conveniente
para esse tipo de texto, que é
(A) não personalizar as ações.
(B) não situar as ações no tempo.
(C) não identificar os locais das ações.
(D) descrever as ações de forma precisa.
(E) citar as ações em sequência cronológica.

6
“Essa água só é indicada para consumo com tratamento químico,
feito somente por especialistas, não bastando ferver ou filtrar”.
O segmento sublinhado mostra formas reduzidas; a forma
reduzida do verbo “bastar” poderia ser adequadamente
substituída por
(A) mas não basta ferver ou filtrar.
(B) pois não basta ferver ou filtrar.
(C) logo não bastaria ferver ou filtrar.
(D) quando não bastará ferver ou filtrar.
(E) caso não baste ferver ou filtrar.

7
O texto mostra três ocorrências do pronome demonstrativo.
I. “O primeiro desses ‘erros’...”
II. “Essa água só é indicada para consumo...”
III. “Por isso é melhor usá-la...”
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa inadequada.
(A) Todas as ocorrências se referem a termos já citados
anteriormente.
(B) Os erros referidos em I são os sete erros apontados.
(C) A água citada em II se refere à água da chuva armazenada em
casa.
(D) Em III, o demonstrativo aponta o motivo de evitar-se a água
em certos casos.
(E) Todas as ocorrências se referem a termos proximamente
citados.

Segundo o aviso, o problema principal da água da chuva é
(A) o armazenamento deficiente.
(B) a utilização inadequada.
(C) a composição química.
(D) a falta de tratamento.
(E) o emprego generalizado.

Analista (Assistente Social)
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A partir do fragmento a seguir, responda às questões 12 a 14.

8
“A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para
beber, tomar banho e cozinhar porque ela contém uma alta
concentração de poluentes atmosféricos, que podem causar mal à
saúde. Essa água só é indicada para consumo com tratamento
químico, feito somente por especialistas, não bastando ferver ou
filtrar. Por isso, é melhor usá-la apenas na limpeza da casa”.
Assinale a opção que apresenta o conectivo sublinhado nesse
segmento que tem um sinônimo incorretamente indicado.
(A) para = a fim de.
(B) porque = visto que.
(C) com = após.
(D) por = com.
(E) na = para a.
A parti do fragmento a seguir, responda às questões 09 a 11.
Guardar água em vasilhame de material de limpeza
Não adianta lavar mil vezes. Nunca reutilize galões de material de
limpeza ou de qualquer outro produto que tenha substância
química para guardar água para consumo. A água pode ser
contaminada e causar problemas à saúde.

9
A frase “Não adianta lavar mil vezes” mostra
(A) a tendência ao exagero como efeito expressivo.
(B) o aborrecimento com ações erradas, mas repetidas.
(C) o destaque do motivo do erro citado.
(D) a utilização de gíria para melhor efeito da mensagem.
(E) a ênfase numa ação útil, mas ineficiente.

10
Sobre as formas destacadas nas frases “Nunca reutilize (1) galões
de material de limpeza” e “outro produto que tenha (2)
substância química para guardar água para consumo”, é correto
afirmar que
(A) a forma 1 indica uma posição autoritária.
(B) as duas formas pertencem ao imperativo.
(C) a forma 1 indica ordem e a forma 2, conselho.
(D) a forma 2 indica possibilidade e não fato real.
(E) as duas formas interagem com os leitores.

11

Deixar recipientes com água no chão
Nunca deixe as garrafas e galões usados para armazenar água no
chão, local por onde passa insetos e naturalmente é mais sujo do
que outras partes da casa. Prefira deixar os recipientes em locais
mais altos, como bancadas ou em cima da mesa, do que em
locais próximos ao chão, para evitar possível contaminação da
água.

12
Nesse segmento há alguns problemas no emprego culto da
língua.
Na frase “Deixar recipientes com água no chão” há um problema
de
(A) mau emprego de forma verbal.
(B) falta de concordância adequada.
(C) existência possível de ambiguidade.
(D) seleção de vocábulo inadequado.
(E) ausência de pontuação correta.

13
Já na frase “local por onde passa insetos e naturalmente é mais
sujo do que outras partes da casa”, há um erro em
(A) nas duas formas verbais (passa / é), que deveriam estar no
plural.
(B) na ausência da preposição “em” antes de “outras partes da
casa”.
(C) na falta de vírgulas antes e depois de “naturalmente”.
(D) na falta de concordância da forma verbal “passa”.
(E) no mau emprego da forma “onde”.

14
“Prefira deixar os recipientes em locais mais altos, como
bancadas ou em cima da mesa, do que em locais próximos ao
chão, para evitar possível contaminação da água”.
Nesse segmento, uma substituição que está de acordo com a
norma culta da língua é
(A) prefira / prefere.
(B) em cima / encima.
(C) do que / a.
(D) ao chão / do chão.
(E) da água / com água.

As opções a seguir apresentam formas sublinhadas que indicam o
valor semântico de modo correto, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Vasilhame = coletivo.
(B) Reutilize = ação repetida.
(C) Limpeza = ação de.
(D) Atmosférico = relativo a.
(E) Especialista = adepto de.

Analista (Assistente Social)
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A partir do fragmento a seguir, responda às questões 15 a 19.
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19

Diminuir a higiene pessoal
Deixar de escovar os dentes, de lavar a louça ou de dar descarga,
acumulando sujeira no corpo e em casa, não são as melhores
formas de economizar água, porque não adianta optar por isso
em troco da saúde. O ideal é economizar usando um copo com
água na escovação, diminuindo a louça usada para cozinhar (levar
à panela à mesa em vez de usar um refratário) e usar água de
reuso no vaso sanitário.

O verbo “economizar”, derivado de “economia”, é grafado com a
letra Z. Assinale a opção que indica o verbo que também deve ser
grafado com Z.
(A) fri___ar.
(B) parali___ar.
(C) pesqui___ar.
(D) bati___ar.
(E) repri___ar.

15

20

Um jornal apresentava a seguinte manchete:
“Escolas de São Paulo vetam até
escova de dente para economizar água.”
Relacionando o fragmento com a manchete acima, assinale a
afirmativa correta.
(A) A manchete cita um fato que contraria a recomendação do
texto.
(B) A manchete indica um meio correto de economizar água.
(C) O texto foi certamente produzido a partir do fato citado na
manchete.
(D) O fato citado na manchete serve de exemplo para os leitores.
(E) O texto da manchete poderia servir de exemplo positivo para
o texto.

Observe a charge a seguir.

16
“levar à panela à mesa em vez de usar um refratário”
Nesse segmento do texto, sobre o emprego da crase, assinale a
afirmativa correta.
(A) O emprego dos acentos graves estão corretos, embora por
razões distintas.
(B) Só o primeiro caso de emprego da crase está correto.
(C) Nenhum dos acentos graves deveria ser empregado.
(D) Os empregos dos acentos estão corretos devido a motivos
idênticos.
(E) Só o segundo caso do emprego da crase está correto.

Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada.
(A) A imagem do chão seco intensifica a seca.
(B) O único pingo d’água indica falta de água.
(C) A gota de água também pode indicar uma lágrima.
(D) A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades.
(E) A cor clara do céu mostra a presença do sol intenso.

17
Na frase “Escolas de São Paulo vetam até escova de dente para
economizar água.”, o emprego do até mostra um modalizador,
ou seja, um termo em que o enunciador do texto expressa uma
opinião.
Nesse caso, a opinião é de que
(A) há um exagero na medida.
(B) mostra um cuidado exemplar na medida tomada.
(C) indica uma dúvida sobre o efeito pretendido.
(D) ocorrem inúmeros outros casos de economia de água.
(E) demonstra um apoio à medida tomada.

18
“levar à panela à mesa em vez de usar um refratário”
Seria conveniente que não se confundisse a expressão sublinhada
com “ao invés de”, como ocorre na seguinte frase
(A) “Os fregueses bebem suco se frutas em vez de água.”
(B) “Preferimos lanches em vez de grandes jantares.”
(C) “Muitos casais viajam em vez de ficar em casa.”
(D) “Comeram churrasco em vez de feijoada.”
(E) “Usam os celulares em vez de telefones fixos.”

Analista (Assistente Social)

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 4

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso

Conhecimentos Gerais
21
Analise o mapa a seguir.

FGV – Projetos

22
A presença de escravos africanos, em Mato Grosso, é decorrente
do desenvolvimento da mineração, a partir da primeira metade
do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada
por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório,
entre as quais a fuga e a organização de quilombos.
Assinale a opção que indica os dois quilombos mato-grossenses
mais importantes dos séculos XVIII e XIX.
(A) Piolho e Carucango.
(B) Quariterê e Rio Manso.
(C) Palmares e Piolho.
(D) Carucango e Quariterê.
(E) Aldeia da Carlota e Palmares.

23

O mapa acima ilustra a rota das monções do sul. A linha contínua
entre São Paulo e a Vila Real de Cuiabá indica o caminho
terrestre, ao passo que as linhas pontilhadas indicam as rotas
monçoeiras percorridas no século XVIII.
A respeito do impacto da rede monçoeira no oeste lusoamericano no final do período colonial, analise as afirmativas a
seguir.
I. O movimento monçoeiro foi uma continuação do
bandeirismo paulista que, nos séculos XVI e XVII, percorreram
os territórios ocidentais e atravessaram a região onde se
formariam os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
II. O mapa ilustra os itinerários das monções do sul
estabelecidas em função das descobertas auríferas do rio
Cuiabá, no início do século XVIII, a cargo da expedição
liderada por Artur de Sá e Menezes, então governador e
capitão geral do Rio, São Paulo e Minas.
III. No século XVIII, as monções do sul permitiram a efetivação
do povoamento da região que hoje corresponde a Mato
Grosso, contribuíram para a ampliação territorial da América
Portuguesa
e
exerceram
importante
papel
no
desenvolvimento do mercado interno e no escoamento do
ouro dos territórios a oeste.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Analista (Assistente Social)

Assinale a opção que descreve corretamente um dos objetivos da
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao
Amazonas (CLTEMTA), mais conhecida como Comissão Rondon
(1907-1915).
(A) Estender uma linha telegráfica entre as cidades de Cuiabá e
Porto Velho.
(B) Facilitar o trânsito de mercadorias por meio de um sistema
ferroviário para o Amazonas.
(C) Ampliar o conhecimento da região e demarcar os territórios
indígenas das tribos já pacificadas.
(D) Combater as tribos rebeldes, obrigando-as a se submeterem
às normas do Estado Republicano.
(E) Desenvolver núcleos de povoamento ao longo das linhas
telegráficas para incentivar a colonização do oeste brasileiro.

24
Com relação ao ICMS Ecológico (ICMS-E) do Estado de Mato
Grosso, analise as afirmativas a seguir.
I. A Unidade de Conservação (UC) é uma das referências,
juntamente a outros critérios ambientais, para o cálculo do
ICMS-E.
II. A presença de Territórios Indígenas (TI) é um dos parâmetros
para determinar a atribuição de recursos oriundos do ICMS-E.
III. Os municípios que desrespeitam a legislação de preservação
das Unidades de Conservação são taxados com esse tributo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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25

27

Sobre as unidades geomorfológicas do Estado de Mato Grosso,
analise as afirmativas a seguir.
I. A chapada do Guimarães é formada por terrenos cristalinos
recobertos parcialmente por lavas vulcânicas fortemente
erodidas.
II. O planalto e a chapada dos Parecis estendem-se no sentido
leste-oeste, exercendo a função de divisor de águas entre a
Bacia Amazônica e a do rio Paraguai.
III. O Pantanal mato-grossense é uma extensa planície de
acumulação, com topografia plana, na qual, durante o verão,
o fluxo das águas que vertem para o rio Paraguai supera sua
capacidade de escoamento.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Analise a imagem a seguir.

26
Relacione os conceitos presentes no Código Florestal às
respectivas definições.
1. Reserva Legal
2. Pequena propriedade
3. Área de Preservação Permanente
( ) Área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade.
( ) Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
( ) Posse explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda
ao disposto na Lei nº 11.326/06.
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
(A) 3 – 2 – 1
(B) 1 –2 – 3
(C) 2 – 3 – 1
(D) 2 – 1 – 3
(E) 3 – 1 – 2

Analista (Assistente Social)

(http://planetasustentavel.abril.com.br/imagem/
as-termicas-a-todo-vapor-Meio2.jpg 2013)

Com relação aos impactos socioambientais decorrentes da
evolução da matriz energética brasileira desde 2001, assinale V
para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O uso de usinas termelétricas pertence a um modelo
elaborado após a crise energética de 2001, para diversificar
as fontes de fornecimento de eletricidade.
( ) As usinas termelétricas são alimentadas pela queima de
combustíveis fósseis, o que gera a emissão de gases que
contribuem para o aquecimento global.
( ) A geração de energia elétrica brasileira assenta-se
majoritariamente em fontes não renováveis, cuja exploração
tem forte impacto ambiental.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

28
Nos últimos anos, muitos territórios e países viveram situações
de conflito em função de movimentos separatistas.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. A Catalunha é uma comunidade autônoma que, em 2014,
mediante um processo participativo, manifestou seu desejo
de tornar-se um Estado-nação independente da Espanha.
II. A Escócia obteve a independência em relação ao Reino Unido,
mediante plebiscito realizado em 2014.
III. Os departamentos que formam a meia-lua boliviana (Santa
Cruz, Beni e Pando) tornaram-se independentes após o
plebiscito de 2008, dando origem à nação Camba.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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“Temerosos sobre o futuro da Grécia, os investidores começam a
se preocupar com a capacidade da Europa de evitar o ‘Grexit’,
como foi apelidada o que pode vir a ser a saída da Grécia da zona
do euro.” (O Globo, 17/02/2015.)
Sobre a política de austeridade imposta pelo Banco Central
Europeu e o FMI a alguns países da zona do euro, analise as
afirmativas a seguir.
I. A economia grega viveu uma recessão sem precedentes em
tempos de paz, encolhendo 25% do PIB nos últimos 5 anos.
II. Os movimentos populares, como o Podemos na Espanha,
ganharam espaço político graças ao discurso antiausteridade.
III. A adoção dessa política provocou o empobrecimento da
classe média e aumentou significativamente o desemprego.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30
O Código de Ética dos Membros da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso estabelece que um dos deveres fundamentais do
membro da Defensoria Pública é “promover o acesso dos
hipossuficientes e dos vulneráveis à Justiça”.
Assinale a opção que identifica o princípio assegurado ao cidadão
pelo cumprimento desse dever.
(A) Imputabilidade.
(B) Tolerância.
(C) Equidade.
(D) Autoridade.
(E) Privacidade.

FGV – Projetos

Legislação Específica
31
Pedro e Cristina são casados e possuem dois filhos menores,
Tadeu e Joaquim. O casal procurou a Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso do Sul para ingressar com ação para
obtenção de medicamentos para Joaquim, em face do Estado,
que se recusa a fornecê-los. Ambos trabalham com carteira
assinada, auferindo mensalmente, cada um, o valor líquido de
dois salários mínimos.
Com base na Resolução nº 46/2011 do Conselho Superior da
Defensoria Pública e na Lei Complementar nº 146/2003, assinale
a afirmativa correta.
(A) Pedro e Cristina terão que requerer a assistência jurídica
gratuita ao Defensor Público Geral do Estado, tendo em vista
que a renda familiar mensal ultrapassa a quantia de três
salários mínimos.
(B) Pedro e Cristina serão considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública, tendo em vista que a renda familiar é
de até cinco salários mínimos.
(C) Nesse caso, não serão consideradas as necessidades
econômicas dos beneficiários, por se tratar de exercício de
curadoria especial.
(D) Pedro e Cristina serão considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública eis que somente serão levados em
consideração os rendimentos de Pedro, sendo estes
inferiores a três salários mínimos.
(E) Pedro e Cristina seriam considerados presumidamente
hipossuficientes de recursos para fins de assistência jurídica
pela Defensoria Pública, ainda que possuíssem patrimônio
vultoso.

32
O Código de Ética dos membros da Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso, instituído pela Resolução nº 63/2014 do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, é aplicável
exclusivamente
(A) aos membros da Defensoria Pública.
(B) aos servidores, Ouvidores Gerais e demais órgãos auxiliares
da Defensoria Pública.
(C) aos membros dos órgãos de Administração Superior da
Defensoria Pública e, extensivamente, aos Defensores
Públicos de Entrância Especial.
(D) aos membros da Defensoria Pública e, extensivamente, aos
seus servidores, Ouvidores Gerais e demais órgãos auxiliares.
(E) aos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública.

Analista (Assistente Social)
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Procópio, Defensor Público Geral do estado de Mato Grosso, foi
destituído de seu cargo por conduta incompatível e grave
omissão aos deveres do cargo.
Nesse caso, a chefia da Defensoria Pública do estado de Mato
Grosso deve ser assumida pelo
(A) Governador do Estado, que nomeará o segundo colocado da
lista tríplice para o cargo de Defensor Público Geral.
(B) Corregedor da Defensoria Pública, que exercerá o restante do
mandato de dois anos.
(C) primeiro Subdefensor Público Geral, que, na qualidade de
Presidente do Conselho Superior, convocará novas eleições.
(D) segundo Subdefensor Público Geral, que exercerá o restante
do mandato de dois anos.
(E) segundo colocado na lista tríplice, que exercerá mandato de
dois anos da data em que assumir o cargo.

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 e a Lei
Complementar Estadual nº 04/1990, assinale a opção que
configura a inassiduidade habitual e indica a penalidade
disciplinar aplicável.
(A) A falta ao serviço sem causa justificada por sessenta dias,
intercaladamente, durante o período de doze meses. É
aplicável a penalidade de demissão.
(B) A ausência intencional ao serviço, sem causa justificada, por
mais de trinta dias consecutivos. É aplicável a penalidade de
demissão.
(C) A revelação de segredo apropriado em razão do cargo. É
aplicável a penalidade de suspensão.
(D) A acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após a
constatação em processo disciplinar. É aplicável a penalidade
de demissão.
(E) A recusa injustificada de submissão à inspeção médica
determinada pela autoridade competente. É aplicável a
penalidade de suspensão.

34
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 e a Lei
Complementar Estadual nº 04/1990, assinale a opção que indica
as penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores
públicos do estado de Mato Grosso.
(A) Reversão, suspensão e demissão.
(B) Reversão, reintegração e transferência.
(C) Repreensão, suspensão e demissão.
(D) Repreensão, suspensão e transferência.
(E) Reversão, reintegração e demissão.

35
Jurema procura o cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais
do estado de Mato Grosso para registrar seu filho João, recémnascido. Jurema não tem certeza da paternidade de João.
Com base na Lei n° 8.825/2008, assinale a afirmativa correta.
(A) Jurema não conseguirá registrar João sem antes ingressar
com a ação de investigação de paternidade.
(B) Para que João seja registrado, Jurema terá que indicar nome
e endereço do suposto pai.
(C) Caso Jurema opte por realizar o registro de João sem o nome
do pai, não poderá ingressar com ação de investigação de
paternidade para incluí-lo posteriormente.
(D) João só poderá ser registrado após autorização do Juizado de
Infância e Adolescência existente na circunscrição.
(E) João será registrado e o oficial do registro civil deverá
remeter relação por escrito, contendo esse registro, ao
Núcleo da Defensoria Pública existente na circunscrição.

36
De acordo com a Lei Complementar nº 146/2003, a nomeação
para a classe inicial da carreira de Defensor Público no Estado de
Mato Grosso será feita
(A) pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
(B) pelo Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso.
(C) pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso.
(D) pelo Corregedor da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso.
(E) pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Analista (Assistente Social)

38
Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, foi reafirmada
a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais.
Com relação à autonomia funcional e administrativa das
Defensorias Públicas dos estados, analise as afirmativas a seguir.
I. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso abrir
concurso público e prover os cargos de suas carreiras e dos
serviços auxiliares.
II. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso compor
seus órgãos de Administração Superior e de atuação.
III. Cabe à Defensoria Pública do estado de Mato Grosso elaborar
suas folhas de pagamento e expedir os competentes
demonstrativos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

39
Quanto à organização da Defensoria Pública do Estado do Mato
Grosso, assinale a afirmativa correta.
(A) O Colégio de Defensores Públicos de 2ª Instância é órgão de
atuação.
(B) A Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado é órgão
de execução.
(C) O Defensor Público de Entrância Especial é órgão de
Administração Superior.
(D) A Subcorregedoria Geral é órgão auxiliar.
(E) Os Núcleos da Defensoria Pública do Estado são órgãos de
atuação.
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O Ouvidor Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
recebeu representação contra membro da Defensoria Pública do
seu Estado.
Assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo
Ouvidor Geral.
(A) Receber e processar a representação, encaminhando-a, com
parecer, ao Conselho Superior, assegurada a defesa
preliminar.
(B) Receber e processar a representação e propor a instauração
de processo disciplinar ao Defensor Público Geral.
(C) Receber e encaminhar a representação ao Corregedor Geral,
assegurada a defesa preliminar.
(D) Receber e processar a representação, sugerindo ao Defensor
Público Geral o afastamento do membro da Defensoria
Pública, quando cabível.
(E) Receber e encaminhar a representação ao Conselho Superior,
propondo fundamentadamente a suspensão do estágio
probatório, caso se trate de Defensor Público Substituto.

A sistematização dos atendimentos realizados pela equipe do
Serviço Social de uma instituição pública demonstrou que uma
série de orientações e encaminhamentos realizados pelos
assistentes sociais estava associada aos serviços da Defensoria
Pública.
Por meio da análise do material resultante dessa sistematização,
foi possível observar que essa dinâmica se vincula à tendência de
encaminhar ao Poder Judiciário, ou à área jurídica, os casos que
poderiam ou deveriam ser atendidos no âmbito da esfera
política.
Essa tendência ocorre em virtude da
(A) pauperização relativa da classe trabalhadora e da
judicialização dos conflitos sociais.
(B) judicialização dos conflitos sociais e da justiciabilidade dos
direitos sociais.
(C) criminalização da pobreza e do Estado Penal.
(D) judicialização dos direitos sociais e da radicalização da
universalização das políticas públicas.
(E) resolução da questão social e da radicalização da democracia.

Conhecimentos Específicos
41
A conjuntura atual põe em risco direitos das crianças e dos
adolescentes, a exemplo do movimento pela redução da
maioridade penal que propõe a redução da maioridade penal
como solução para a violência urbana.
Os militantes pelos direitos das crianças e dos adolescentes
refutam esse movimento, fazendo uso do seguinte objetivo da
medida socioeducativa:
(A) a responsabilização do adolescente quanto às consequências
lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a
sua reparação.
(B) a desaprovação da conduta criminosa, efetivando as
disposições da sentença como parâmetro máximo de
privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os
limites previstos em lei.
(C) a integração social do adolescente e a garantia de seus
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento da
sentença proferida pela autoridade judicial com base em
exame criminológico.
(D) a responsabilização do adolescente quanto às consequências
lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a
sua reparação, conforme previsto na Lei de Execuções Penais.
(E) a desaprovação do ato infracional mediante a
responsabilização do adolescente, que deverá sempre
reparar o dano decorrente da conduta lesiva.

Analista (Assistente Social)

43
No Brasil, à medida em que ocorreu a positivação de uma série
de direitos sociais, a partir da promulgação dos Constituição
Federal de 1988, ocorreu também a negação desses direitos em
diferentes instâncias administrativas do poder público. O advento
do neoliberalismo provocou a fragmentação e a focalização das
políticas sociais, bem como o seu desfinanciamento.
Este fato evidencia o enorme potencial de trabalho para os
assistentes sociais na área sociojurídica, uma vez que podem
oferecer importantes subsídios às decisões dos tribunais de
justiça para a efetivação de direitos de amplas parcelas da
população que foram alijadas do acesso aos bens produzidos
socialmente pelo País.
Nesse sentido, segundo Borgianni (2013), o instrumental da
atuação do Assistente Social na área sociojurídica é o estudo
social, instrumento que deve
(A) ser a reprodução imediata do existente, retratando os
fenômenos e fatos que podem ser observados por todos os
operadores do Direito que venham a acessar o parecer
técnico.
(B) ser imparcial e objetivo em suas considerações, posto que se
consubstancia em um laudo técnico.
(C) buscar reproduzir as determinações que constituem a
totalidade sobre a qual somos chamados a emitir um parecer
técnico.
(D) pormenorizar as determinações da totalidade social, bem
como fazer uma mediação com o perfil do usuário.
(E) descrever de forma detalhada as condições de vida do
usuário e relatar a dinâmica do seu cotidiano.
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Ana Clara é assistente social e trabalha em uma Organização Não
Governamental (ONG) que desenvolve ações com famílias em
situação de vulnerabilidade social. A instituição na qual trabalha
recebeu uma Carta Convite para apresentação de uma proposta
de projeto social de uma organização internacional. Como prérequisito, o projeto deve efetuar um estudo socioeconômico cujo
resultado irá subsidiar a posterior avaliação de impacto.
Ana Clara foi incumbida da realizar esse trabalho.
Considerando que uma parte considerável da pesquisa será
efetuada com base em situações vividas ou em relatos verbais,
assinale a opção que indica as técnicas que Ana Clara deverá usar
em sua pesquisa.
(A) Acompanhamento social e anamnese social.
(B) Entrevista social e análise documental.
(C) Questionário e observação sistemática.
(D) Grupo focal e análise do universo a ser estudado.
(E) Coleta de dados e amostra do universo a ser estudado.

Uma assistente social, no exercício de suas atribuições, enviou
um relatório ao Ministério Público com o intuito de informar a
situação de abandono e vulnerabilidade social na qual se
encontrava a idosa Maria. Após a abertura do processo, o
Ministério Público nomeou outro assistente social para avaliar o
fato denunciado.
Em consonância com o Código de Ética Profissional do Assistente
Social, a postura que deve ser assumida pelo assistente social
nomeado é
(A) não aceitar a nomeação, comparecendo perante a autoridade
competente para declarar que está obrigado a guardar sigilo.
(B) aceitar a nomeação e depor como testemunha sobre a
situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no
exercício profissional.
(C) não aceitar a nomeação, pois é vedado ao assistente social
substituir profissional que tenha sido exonerado por defender
princípios da ética profissional.
(D) aceitar a nomeação, pois a situação em tela não extrapola o
âmbito da competência profissional.
(E) não aceitar a nomeação e declarar que é vedado ao
assistente social intervir na prestação de serviços efetuados
por outro profissional.

45
Sobre o planejamento de uma pesquisa, assinale a afirmativa
correta.
(A) Consiste em uma proposta, na qual são registrados os
fundamentos, as diretrizes e as decisões a serem tomadas no
decorrer da sua execução.
(B) É um processo de reflexão e tomada de decisão acerca dos
objetos e procedimentos a serem adotados.
(C) É um documento formado por título e tema, justificativa,
problema, objetivos, metodologia, resultados esperados,
cronograma e orçamento.
(D) É a etapa de um projeto que decide, com objetividade e
clareza, o que se pretende pesquisar.
(E) Consiste em um cronograma que estabelece as ações e as
etapas a serem realizadas por meio de uma planilha
detalhada do orçamento.

46
Ana tem 22 anos de idade e João 21. Eles se casaram
recentemente e estão em meio ao processo de adoção de Lucas,
uma criança com 9 anos de idade, que sempre despertou a
atenção do casal durante sua permanência em um abrigo. A
resposta da sentença de adoção, no entanto, foi negativa.
Com base na Lei nº 8.069/90, que teve a redação alterada pela
Lei nº 12.010/2009, a negativa foi justificada pelo não
cumprimento do critério etário para adoção, pois a diferença
mínima de idade entre o adotante e o adotando deve ser de pelo
menos
(A) dezoito anos.
(B) dezessete anos.
(C) dezesseis anos.
(D) quinze anos.
(E) quatorze anos.

Analista (Assistente Social)

48
Em uma unidade prisional, um detento abriu um processo em
que solicita o direito de visita intima de seu companheiro, com
quem mantinha um relacionamento homoafetivo estável antes
de sua prisão. Ao analisar o processo, o assistente social emitiu
um parecer negativo à solicitação do detento, em conformidade
com a lógica institucional que não reconhece este tipo de relação
afetiva.
Diante deste fato, o advogado do detento encaminhou uma
denúncia ética ao Conselho Regional de Serviço Social, tendo
como base o Código de Ética Profissional do Assistente Social.
Assinale a opção que indica a infração ética denunciada.
(A) Acatar determinação institucional, desde que não fira os
princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional do
Assistente Social.
(B) Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou
contravenções penais na prestação de serviços profissionais,
mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais.
(C) Revelar sigilo profissional às autoridades prisionais no que
tange à identidade sexual do detento e de seu companheiro.
(D) Adulterar o resultado e fazer declarações falaciosas sobre o
detento.
(E) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não
esteja capacitado pessoal e tecnicamente, uma vez que as
visitas íntimas devem ser autorizadas pelo médico, após
exame físico do detento.

49
Para se ter um registro organizado e sistemático dos relatórios de
entrevistas, de visitas, de fichas sociais e demais documentos
pertencentes a cada usuário, o Assistente Social deve propor sua
sistematização de forma individualizada, por meio de
(A) um diário de campo.
(B) um banco de dados.
(C) um prontuário social.
(D) uma planilha digital.
(E) uma coleta de dados.
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Analise a figura a seguir.

A idosa Isaura sofre maus tratos praticados por seu filho. Os
vizinhos, ao perceberem o comportamento violento do rapaz,
fizeram uma denúncia ao Ministério Público, que designou um
Assistente Social para avaliar o caso.
Ao receber a denúncia, o Assistente Social construiu um plano de
intervenção que tinha como primeira ação clarificar a situação,
considerando o caso na particularidade de seu contexto
sociocultural, objetivando complementar dados, observar
relações sociais em sua singularidade, no ambiente de
convivência da idosa.
Com base nessa descrição, assinale a opção que indica a ação
realizada.
(A) Visita domiciliar.
(B) Diagnóstico social.
(C) Entrevista social.
(D) Vistoria técnica.
(E) Observação empírica.

A figura representa um Assistente Social imerso em documentos
e papéis, o que não foge da realidade no cotidiano do exercício
profissional.
A documentação na rotina do exercício profissional se relaciona
intimamente com um processo que impregna o trabalho
profissional, denominado
(A) burocratização.
(B) quantificação.
(C) pragmatismo.
(D) conservadorismo.
(E) tecnicismo.

51
No processo de adoção, na definição do legislador menorista, o
objetivo principal dos serviços auxiliares ou da equipe
interprofissional é o de
(A) prestar consultoria sobre o processo de adoção.
(B) assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.
(C) realizar, apenas, visitas domiciliares.
(D) acompanhar a designação e a ação do juiz.
(E) promover a execução do depoimento sem danos.

52
A preparação psicossocial e jurídica dos postulantes à adoção é
uma das novidades produzidas pela nova legislação de adoção.
Esta preparação deve ser orientada por uma equipe técnica da
Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio técnico
responsável pela execução da política municipal de garantia do
direito à convivência familiar.
Sobre o apoio dos técnicos responsáveis pela política pública de
convivência familiar, assinale a afirmativa correta.
(A) Ele é exclusivo e não deve ser articulado com a equipe da
Justiça da Infância e Juventude.
(B) Ele é preferencial e deve ser articulado com a equipe da
Justiça da Infância e Juventude.
(C) Ele é exclusivo e deve ser articulado com a equipe da Justiça
da Infância e Juventude.
(D) Ele é preferencial e não deve ser articulado com a equipe da
Justiça da Infância e Juventude.
(E) Ele é preferencial e deve ser articulado apenas com a equipe
técnica da Justiça da Infância e Juventude.

Analista (Assistente Social)

54
Após encaminhar ao Conselho Tutelar a notificação de suspeita
de violência sexual de uma criança, o Assistente Social elaborou
um relatório para informar a situação emergencial dessa criança,
buscando garantir um local para a possível vítima ser acolhida,
pois o retorno ao domicílio representa risco.
Segundo Magalhães (2011), o profissional deve elaborar
(A) um relatório prescritivo.
(B) um relatório circunstanciado.
(C) um relatório informativo.
(D) um relatório de acompanhamento.
(E) um relatório de inspeção.

55
Um elemento fundamental a todo projeto é a sua
fundamentação teórica. Dessa forma, quando o pressuposto
teórico é alimentado por uma visão de mundo dialético-crítica,
ele se baseia na compreensão das refrações da “questão social”
como
(A) produto da vontade divina.
(B) intrínseco ao modo de produção capitalista.
(C) consequência de um comportamento individual.
(D) resultantes das ações intencionais da classe dominante.
(E) falta de capacitação ou sorte de indivíduos ou grupos que
enfrentam dificuldades para sobreviver.
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“As políticas sociais não são apenas espaços de confrontação de
tomadas de decisão, mas constituem elementos de um processo
complexo e contraditório de regulação política e econômica das
relações sociais.” (Behring & Boschetti apud Boschetti, 2009)
Nesse sentido, as autoras afirmam que a análise e a avaliação de
políticas sociais
(A) utilizam técnicas de aferição quanti-qualitativas, a fim de
projetar demandas e necessidades de situações-limite, pois
estas é que necessitam ser cobertas pelas políticas sociais.
(B) preocupam-se com a relação entre os beneficiários destas
políticas e as melhorias nos territórios por eles ocupados.
(C) situam-se no significado do papel do Estado e das classes
sociais na construção de relações de solidariedade orgânica
com a sociedade civil.
(D) ultrapassam a disposição de métodos e técnicas racionais e
operativos, preocupados com a relação custo-benefício ou
com a eficiência e eficácia.
(E) atêm-se à dinâmica quantitativa das ações, pois é
fundamental ter o conhecimento dos impactos financeiros
dos programas.

Um dos traços determinantes da instituição judiciária é a tradição
do positivismo jurídico, pouco sensível à incorporação dos
influxos oriundos do processo de democratização.
Em razão disso, o Poder Judiciário viva, no trato com as classes
subalternas, a tensão entre dois papéis contraditórios. Assinale a
opção que os indica.
(A) o de natureza essencialmente criminalista e o de natureza
eminentemente burocrática.
(B) o de natureza essencialmente punitiva e o de natureza
eminentemente distributiva.
(C) o de natureza essencialmente universalista e o de natureza
eminentemente democrática.
(D) o de natureza essencialmente burocrática e o de natureza
eminentemente restritiva.
(E) o de natureza essencialmente democrática e o de natureza
eminentemente fisiológica.

57
No processo ensino/aprendizagem, a supervisão conjunta
envolve dois sujeitos profissionais. Assinale a opção que os
indica.
(A) Supervisor de campo e estagiário.
(B) Unidade de ensino e campo de estágio.
(C) Supervisor acadêmico e estagiário.
(D) Instituição de estágio e estagiário.
(E) Supervisor acadêmico e supervisor de campo.

58
A definição do número de estagiários a serem supervisionados
deve levar em conta a carga horária do supervisor de campo, as
peculiaridades do campo de estágio e a complexidade das
atividades profissionais, sendo que o limite máximo não deverá
exceder:
(A) 1 (um) estagiário para cada 2 (duas) horas semanais de
trabalho.
(B) 2 (dois) estagiários para cada assistente social por campo de
estágio.
(C) 2 (dois) estagiários para cada 8 (oito) horas semanais de
trabalho.
(D) 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas semanais de
trabalho.
(E) 2 (dois) estagiários por campo de estágio.

61
Glória é funcionária pública federal em uma cidade do interior, e
há um ano vem sofrendo repetidos ataques de violência física e
psicológica por parte de seu marido, que trabalha na mesma
instituição. Como a cidade em que vive é pequena, sua
permanência ali ficou insustentável.
Glória procurou o Ministério Público e foi informada que,
segundo a Lei nº 11430/06, tem o direito de
(A) entrar com liminar pedindo a exoneração de seu marido.
(B) ser afastada do seu local de trabalho por um ano.
(C) solicitar ao Juiz a extradição de seu marido daquela
localidade.
(D) requerer acesso prioritário à sua remoção para outra cidade.
(E) pedir mudança de função no seu trabalho.

62
A assessoria, até os anos 1970, era confundida com outro
instrumento de formação, sendo utilizada como sinônimo de
(A) supervisão.
(B) ação extensionista.
(C) trabalho precarizado.
(D) militância profissional.
(E) projeto ético-político.

59
A atuação do Assistente Social no campo sociojurídico tem sido
reafirmada tanto junto a adolescentes em conflito com a lei e
alvo de medidas socioeducativas quanto junto a crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Em ambas as áreas o Assistente Social é chamado para
(A) atribuir visibilidade e transparência a estes sujeitos de
direitos.
(B) colaborar na reconstrução das raízes sociais da infância e
juventude.
(C) garantir os direitos humanos desses sujeitos.
(D) emancipar o processo de criminalização da pobreza.
(E) desburocratizar os padrões de sociabilidade.

Analista (Assistente Social)
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A Lei Paulo Delgado (Lei nº 10.216/01) representou uma
importante conquista para a proteção das pessoas portadoras de
transtornos mentais e para o modelo assistencial em saúde
mental. Nela, há a determinação clara de que a internação
psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Nesse sentido, sobre os tipos de internação psiquiátrica, analise
as afirmativas a seguir.
I. Internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento
do usuário.
II. Internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
III. Internação compulsória: aquela que é determinada pela
Justiça.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa III estiver correta.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

Sobre as diretrizes gerais da Política Nacional sobre Drogas para
reduzir danos sociais e à saúde, analise as afirmativas a seguir.
I. Determina a internação do usuário nos casos em que haja
perigo evidente para a idoneidade física de seus familiares.
II. Implementa políticas públicas de geração de trabalho e renda
como elementos redutores de danos sociais.
III. Estabelece estratégias de redução de danos voltadas para
minimizar as consequências do uso indevido, não somente de
drogas lícitas e ilícitas, bem como de outras substâncias.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

64
Antônio tem 78 anos de idade, e desde o falecimento de sua
esposa mora sozinho, pois possui autonomia física e mental.
Recentemente foi diagnosticado com um tumor no fígado, sendolhe prescrita quimioterapia. Ao saber da existência de terapias
alternativas para o tratamento deste tumor, Antônio recusou a
quimioterapia.
Nessa situação, de acordo com o Estatuto do Idoso,
(A) o Ministério Público deverá arbitrar qual o melhor
tratamento a ser realizado.
(B) a opção pelo melhor tratamento cabe a seus familiares, na
linha direta de descendência.
(C) é-lhe assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde
que lhe for reputado mais favorável.
(D) o médico assistente deve decidir sobre o melhor tratamento
a que o idoso deve se submeter.
(E) uma equipe de saúde multiprofissional, especializada em
geriatria, deverá convencer o idoso sobre o melhor
tratamento.

65
Clara está com 68 anos de idade e garante sua sobrevivência
costurando para fora. Há oito meses ela sofreu uma queda,
fraturando três costelas. Foi prescrito pelo ortopedista o uso
contínuo de um colete. Entretanto, Clara não pode adquirir esse
colete, pois seu custo é muito alto e seu orçamento já está
comprometido pela inatividade forçada, uma vez que Clara não
consegue exercer sua atividade laboral sem o colete.
No hospital em que faz seu acompanhamento ortopédico, Clara
foi informada pela Assistente Social que, de acordo com o
Estatuto do Idoso,
(A) a órtese de que necessita pode ser emprestada por clínicas
filantrópicas.
(B) os familiares de idosos são os responsáveis pelo provimento
de medicamentos e material de reabilitação.
(C) os recursos do hospital, lamentavelmente, não abarcam o
fornecimento de coletes.
(D) o fornecimento de próteses e órteses para idosos, gratuito, é
incumbência do Poder Público.
(E) o aluguel de um colete pode ser cobrado do INSS.

Analista (Assistente Social)

67
A Lei nº 11.343/06 institui do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas (SISNAD), com a finalidade de articular,
integrar, organizar e coordenar as atividades de prevenção,
tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas, bem como as de repressão ao tráfico.
A partir de sua promulgação, o porte de drogas
(A) é caracterizado como doença mental, devendo usuários e
dependentes submeterem-se à internação compulsória em
instituições especializadas em desintoxicação.
(B) passa a ser caracterizada como crime, sendo usuários e
dependentes sujeitos a penas privativas de liberdade e/ou
internação em instituições específicas.
(C) fica equalizado ao tráfico, mas a privação de liberdade irá
depender da quantidade da droga apreendida com o usuário
ou dependente.
(D) continua a ser caracterizado como crime, mas usuários e
dependentes estarão sujeitos às medidas socioeducativas
aplicadas pelos juizados especiais criminais.
(E) não mais se caracteriza como crime, a partir do
entendimento de que usuários e dependentes são vítimas de
traficantes, devendo ser tratados em instituições específicas.

68
O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) tem a prerrogativa
de indicar um Assistente Social de comprovada experiência na
questão de drogas para compor, na qualidade de membro com
direito a voto, o Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas.
O indicado representará
(A) a área técnica do SENAD.
(B) o Conselho Estadual de Entorpecentes ou Antidrogas.
(C) as organizações, instituições ou entidades nacionais da
sociedade civil.
(D) os profissionais ou especialistas na questão das drogas.
(E) a Secretaria Especial dos Diretos Humanos.
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São segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de
empregados, as seguintes pessoas físicas:
I. aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
definida em legislação específica, presta serviço para atender
a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e
permanente.
II. o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no
exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa
brasileira de capital nacional.
III. o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social.
Assinale:
(A) se somente I estiver correta.
(B) se somente II estiver correta.
(C) se somente II e III estiverem corretas.
(D) se somente I e II estiverem corretas.
(E) se I, II e III estiverem corretas.

A tabela a seguir apresenta dados sobre as equipes da Estratégia
de Saúde da Família.

70
Um Assistente Social foi contratado para atuar no Departamento
de Serviço Social de uma instituição, mas quando chegou ao setor
descobriu que o seu chefe direto não era um assistente social.
Diante deste fato, ele comunicou o fato ao CRESS, considerando
que
(A) a Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social
veta a submissão de assistentes sociais a outros profissionais
que não sejam assistentes sociais.
(B) a Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social
estabelece, como atribuição privativa do Assistente Social,
dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades
públicas ou privadas.
(C) o Código de Ética da Profissão afirma, como direito do
Assistente Social, dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas.
(D) o Código de Ética da Profissão indica, como dever do
Assistente Social, dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas.
(E) a Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social
coloca como competência do Assistente Social dirigir serviços
técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas.

Analista (Assistente Social)

A população atendida é um instrumento essencial para a
avaliação do programa, pois está pautado no indicador de
(A) direção de gastos.
(B) formas e mecanismos de articulação com outras políticas.
(C) critérios de acesso e permanência.
(D) abrangência.
(E) gestão e controle social e democrático.

72
O Projeto Depoimento Sem Danos visa que crianças e
adolescentes, no momento dos depoimentos judiciais, não sejam
revitimizados por ocasião das escutas em Juízo. Nesse projeto há
a previsão para a criação de uma sala de entrevistas, na qual um
técnico fica com a criança ou adolescente, conectados por áudio
e vídeo, a uma sala de audiência com os seus participantes. Desse
modo, permite-se que sejam produzidas provas diminuindo a
exposição da criança.
No Brasil, essa experiência teve início em 2003, sendo a equipe
técnica do Depoimento sem Dano composta por assistentes
sociais e psicólogos. Em 2009, o Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) publicou uma Resolução sobre a participação dos
assistentes sociais nesse método de inquirição.
Nessa Resolução, o CFESS estabelece que
(A) a atuação em metodologia de inquirição especial de crianças
e adolescentes como vítimas e/ou testemunhas não é
reconhecida como atribuição nem como competência de
assistentes sociais.
(B) considerando a necessidade da proteção e garantia de
direitos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, a
atuação em metodologia de inquirição especial de crianças e
adolescentes vítimas e/ou testemunhas em processo judicial
é uma atribuição privativa de assistentes sociais.
(C) o Assistente Social deve se especializar na metodologia de
inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas e/ou
testemunhas em processo judicial, com o objetivo de
fortalecer a atuação do Serviço Social na área sociojurídica.
(D) a inquirição de crianças e adolescentes não é um dever dos
assistentes sociais que atuam na área sociojurídica, haja vista
que à criança é assegurada a oportunidade de ser ouvida nos
processos judiciais e administrativos dentro do tribunal.
(E) a atuação profissional do Assistente Social no método de
inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas de
abuso sexual nos processos judiciais deve ser valorizada por
meio de cursos especializados.

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 14

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso

FGV – Projetos

73

76

João é assistente social da Vara de Família há 15 anos. Como
forma de contribuir com o seu constante aprimoramento
intelectual e profissional, ele costuma exercer a supervisão de
estágio de acadêmicos em Serviço Social. João observou que,
entre as principais dúvidas dos alunos sob sua supervisão, está a
atuação do assistente social em equipes multiprofissionais e os
procedimentos e a elaboração de instrumentos como a perícia
social, o laudo social e o parecer social.
Com relação a emissão de pareceres, de laudos e de opiniões
técnicas do assistente social em conjunto com outros
profissionais, o CFESS dispõe que
(A) no atendimento multiprofissional, a avaliação e a discussão
da situação poderá ser multiprofissional, bem como os
instrumentos utilizados e a conclusão, que deverá ser
assinada por todos os profissionais envolvidos.
(B) o Assistente Social deverá emitir sua opinião técnica sobre a
área de atuação para a qual está habilitado e autorizado,
judicialmente, a exercer a profissão.
(C) o Assistente Social deverá emitir sua opinião técnica somente
sobre sua área de atuação e sua atribuição legal, para as
quais está habilitado e autorizado.
(D) os laudos, pareceres e demais documentos técnicos
elaborados por uma equipe multiprofissional devem ser
assinados pelos assistentes sociais, por se tratar de atribuição
privativa do assistente social.
(E) o Assistente Social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e
qualquer manifestação técnica sobre matéria de Serviço
Social na área sociojurídica, deve atuar com ampla autonomia
de acordo com as diretrizes do Poder Judiciário.

Contemporaneamente, a necessidade de reduzir a ação do
Estado na “questão social” ocorre mediante
(A) a ampliação dos direitos sociais.
(B) a restrição de gastos sociais.
(C) o empoderamento dos segmentos vulneráveis.
(D) o crescimento do trabalho formal.
(E) a contratação de assistentes sociais.

74
De acordo com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família, o trabalho social com famílias é uma prática profissional
apoiada em saber científico, que para ser efetiva depende
(A) do conhecimento do território, suas potencialidades,
recursos, vulnerabilidades, relações estabelecidas, de modo a
realizar uma ação preventiva e proativa.
(B) do estudo dos vetores socioeconômicos das famílias
atendidas, a fim de estabelecer parâmetros para a
intervenção do Serviço Social.
(C) da investigação sobre as necessidades de cada família a ser
assistida em determinada localidade, com o objetivo de
implementar ações comunitárias.
(D) da constituição de equipes multiprofissionais para
atendimento psicossocial, visando minorar os conflitos
familiares que porventura existam.
(E) da formação de agentes multiplicadores comunitários, que
sirvam de mediadores entre o Serviço Social e as instituições
presentes na localidade.

75
De acordo com Netto (2007), o neoliberalismo possui um elenco
de programas voltados para a pobreza que apresenta como um
de seus traços
(A) o atendimento universal às necessidades básicas da
população pobre.
(B) o incentivo à organização dos trabalhadores e suas entidades
representativas.
(C) uma política de pleno emprego.
(D) a responsabilização abstrata da “sociedade civil” e da
“família” pela ação assistencial.
(E) a centralidade das políticas sociais estatais.

Analista (Assistente Social)
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Uma das estratégias do Estado burguês para o enfrentamento da
“questão social” reside na implantação das políticas sociais.
No Brasil, esta estratégia começa a ser efetivada
(A) como consequência da institucionalização do Serviço Social.
(B) devido à pressão dos sindicatos patronais.
(C) a partir da crise estrutural do capitalismo da década de 1970.
(D) mediante o reconhecimento das necessidades da população
pobre.
(E) com a emergência do capitalismo monopolista.

78
A NOB SUAS 2012 preconiza que os Municípios serão classificados
a partir de um conjunto de indicadores de gestão, serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais denominado
(A) Coeficiente de Gini.
(B) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.
(C) Mensuração de Desigualdade Social.
(D) Índice de Desenvolvimento do SUAS – ID SUAS.
(E) Censo Demográfico Municipal.

79
Sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
analise as afirmativas a seguir.
I. Inclui a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
II. Inclui o financiamento dos hospitais públicos em todo
Território Nacional.
III. Inclui a formulação e a execução da política de sangue e seus
derivados.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

80
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, as ações e os serviços
executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente
ou mediante participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados
(A) de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
(B) sob a primazia das diretrizes da iniciativa privada.
(C) descentralizadamente, respeitando-se as instâncias de
controle social.
(D) de acordo com legislação específica de cada esfera
governamental – federal, estadual ou municipal.
(E) centralizadamente, com direção geral do Ministério da Saúde.
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