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Prova Objetiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Ao receber sua folha de respostas, marque, imediatamente, no campo indicado, o tipo de
prova que você recebeu (A), conforme modelo ao lado. Esta marcação é obrigatória e a sua
ausência ou a marcação de mais de um campo implicará a anulação da sua prova.

A

B

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto ou
tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.

Ÿ No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas.
Ÿ Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de
respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A educação é a chave do progresso moral.’’
Ÿ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do
material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.

Ÿ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada
com material transparente.

Ÿ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro
meio, que não os permitidos.

Ÿ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala.
Ÿ Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Ÿ Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua prova.
Ÿ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local de
prova.

Ÿ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente
caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
QUESTÃO 4 _________________________________

Texto para responder às questões 1 e 8.
1

4

7

10

13

16

19

22

25

A costa Atlântica, ao longo de milênios, foi percorrida
e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os
melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e
realojavam, incessantemente. Nos últimos séculos, porém,
índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram,
dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao
longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima,
como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o
Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes.
Configuraram,
desse
modo,
a
ilha
Brasil,
prefigurando, no chão da América do Sul, o que viria a ser
nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles
não se sabiam tantos nem tão dominadores. Era, tão-só,
uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo
tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais,
ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam
a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.
Se a história, acaso, desse a esses povos Tupi uns
séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que
alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando
chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando
os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando e
desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão
por diferenciação.
Nada disso sucedeu. O que aconteceu, e mudou total
e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu mundo
de um protagonista novo, o europeu.
Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

O texto é predominantemente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 5 _________________________________
Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do
texto, o vocábulo “porém” (linha 4) poderia ser substituído
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere ao emprego dos pronomes no texto,
assinale a alternativa correta.
(A)

De acordo com o texto,

(B)

(B)
(C)
(D)
(E)

os povos indígenas se espalhavam do litoral brasileiro
até o Paraguai.
o Brasil foi, no período pré-colonial, uma grande ilha.
a bipartição dos povos indígenas ocorria por falta de
entendimento dos dialetos por eles falados.
os povos indígenas estavam em constante movimento
no território onde hoje é o Brasil.
havia apenas índios de fala tupi no Brasil quando os
portugueses aqui chegaram.

QUESTÃO 2 _________________________________

conquanto.
porquanto.
mas.
portanto.
entretanto.

QUESTÃO 6 _________________________________

QUESTÃO 1 _________________________________

(A)

narrativo.
expositivo.
prescritivo.
descritivo.
literário.

(C)
(D)

(E)

O pronome “eles” (linha 3) refere-se a “índios de fala
tupi” (linha 5).
O autor emprega o pronome “nosso” (linha 12) em
referência a si mesmo e aos povos indígenas que
ocupavam o território brasileiro.
O pronome “eles” (linha 12) retoma “índios de fala
tupi” (linha 5).
As formas pronominais “los” e “os”, em “viviam a
servi-los, os uniformizando” (linha 22), possuem o
mesmo referente no texto.
O pronome isso em “disso” (linha 25) retoma toda a
ideia expressa nos parágrafos precedentes do texto.

QUESTÃO 7 _________________________________

No texto, o termo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“uma nação” (linha 12) exerce a função de objeto
direto.
“pelos rios principais” (linha 8) exerce a função de
objeto indireto.
“a esses povos Tupi” (linha 18) exerce a função de
objeto indireto.
“que alguns deles se sobrepusessem aos outros”
(linhas 19 e 20) exerce a função de objeto direto.
“Nada disso” (linha 25) exerce a função de objeto
direto.

A conjunção empregada no início do terceiro parágrafo
introduz no texto uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tempo.
concessão.
oposição.
dúvida.
condição.

QUESTÃO 8 _________________________________
QUESTÃO 3 _________________________________
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original
do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada logo
após
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“realojavam” (linha 4).
“porém” (linha 4).
“guerreiros” (linha 5).
“Brasil” (linha 10).
“aconteceu” (linha 25).
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Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do
texto se substituísse
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“foi percorrida e ocupada” (linhas 1 e 2)
percorreu-se e ocupou-se.
“Configuraram” (linha 10) por configurou-se.
“tão-só” (linha 13) por muito sós.
“miríade” (linha 14) por infinidade.
“acaso” (linha 18) por ao acaso.
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Texto para responder às questões 9 e 10.
1

4

7

10

QUESTÃO 13 ________________________________

Iracema passou entre as árvores, silenciosa como
uma sombra; seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual
frouxo raio de estrelas; ela escutava o silêncio profundo da
noite e aspirava as auras sutis que aflavam.
Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas; e nas
folhas crepitava um passo ligeiro; se não era o roer de
algum inseto. A pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo
e a sombra avultou.
Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em
face dele, trêmula de susto e mais de cólera.
Iracema! exclamou o guerreiro recuando.

Os princípios que regem a Administração Pública podem ser
divididos em dois grupos: os expressos e os implícitos ou
reconhecidos. A propósito desse assunto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

José de Alencar. Iracema. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 27.

(C)
QUESTÃO 9 _________________________________
No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais
“exclamou” e “recuando” expressa ações
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ocorridas em sequência.
simultâneas.
apenas iniciadas no passado.
habituais.
que se prolongam no tempo.

(D)

(E)

QUESTÃO 10 ________________________________

A CF, no caput do art. 37, estabelece, de forma
expressa, alguns princípios básicos. São eles:
legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia
do interesse público, publicidade e eficiência.
Os
princípios
da
proporcionalidade,
da
indisponibilidade, da autotutela e da eficiência são
princípios implícitos ou reconhecidos.
Prevê-se, expressamente, que a Administração Pública
seja regida pelos princípios da legalidade, moralidade,
economicidade, publicidade e impessoalidade.
De acordo com o princípio da legalidade, os agentes
públicos têm autonomia de vontade, ou seja, possuem
liberdade para fazer o que for necessário, desde que
não haja proibição legal.
O princípio da moralidade administrativa impõe ao
agente administrativo a observância dos princípios
éticos, da boa-fé e da lealdade, e não apenas a
conformidade com a norma jurídica.

QUESTÃO 14 ________________________________

Conclui-se do texto que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o guerreio se aproximou de Iracema aos poucos.
Iracema estava perdida.
o guerreiro pretendia atacar Iracema.
o medo de Iracema era maior que sua raiva.
Iracema usava sapatos com saltos.

QUESTÃO 11 ________________________________
O Estado, pessoa jurídica de direito público interno,
compreende tanto atribuições de governo como de
administração pública. No desempenho da atividade de
administração pública, o Estado
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

comanda com responsabilidade técnica e legal,
contudo sem responsabilidade constitucional ou
política.
comanda com responsabilidade constitucional e
política, mas sem responsabilidade profissional pela
execução.
estabelece seus objetivos, conduzindo os negócios
públicos.
executa atos decisórios que impliquem a fixação de
metas, de diretrizes ou de planos governamentais.
comanda
com
responsabilidade
técnica,
legal,
constitucional e política.

O art. 130 da Lei n.º 8.112/1990 prevê expressamente que
a suspensão seja aplicada em caso de reincidência das faltas
punidas com advertência e de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade
de demissão, não podendo exceder noventa dias. Sendo
assim, caso o Instituto Federal do Amapá (Ifap), após
apuração de responsabilidade, aplique, motivadamente, a
pena de suspensão pelo prazo de afastamento, que não
poderá ser superior a noventa dias, estará exercendo o
poder
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
No que se refere a tipos e formas de controle
Administração Pública, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 12 ________________________________

(B)

A Constituição Federal de 1988 (CF), no seu art. 37, § 1.º,
ao proibir que constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos em publicidade de atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, busca
atender ao princípio da

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

publicidade.
moralidade.
impessoalidade.
autotutela.
legalidade.

IFAP/2016

vinculado.
de polícia.
de continuidade do serviço público.
discricionário.
normativo.

(D)

da

Trata-se de controle interno o julgamento das contas
dos administradores públicos pelos tribunais de
contas.
No ordenamento jurídico brasileiro, não é possível o
exercício do controle social.
De acordo com a CF, o controle externo tem como
titular o Poder Legislativo e é exercido com o auxílio
do Poder Judiciário.
O controle judicial é exercido sobre os atos
administrativos
praticados
apenas
pelo
Poder
Executivo.
Segundo a CF, o controle contábil, financeiro e
orçamentário da administração pública ocorre,
mediante controle externo, a cargo do Congresso
Nacional e, mediante controle interno, a cargo de cada
Poder.
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QUESTÃO 16 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo federal, é correto afirmar que
(A)

seus preceitos se aplicam, obrigatoriamente, à União,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

(B)

a delegação de competência a outros órgãos ou
titulares é admitida ainda que não exista relação de
subordinação hierárquica.

(C)

órgão é definido como a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica.

(D)

será permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes

devidamente

temporária

de

justificados,

competência

O

deseja

realizar

uma

expansão

de

suas

a

atribuída

avocação
a

licitatório objetivando a construção de um novo edifício que
abrigará novas salas de aula e dois laboratórios. Tendo em
vista tratar-se de licitação na modalidade de concorrência,
deverá ser observado o disposto na Lei n.º 8666/1993.
Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa
correta de acordo com o referido diploma legal.
(A)

Os tipos de licitação previstos na Lei n.º 8.666/1993
não

órgão

se

aplicam

aos

concursos

relacionados

a

servidores públicos.

hierarquicamente superior.
(E)

Ifap

instalações. Para isso, decidiu realizar um procedimento

a Lei n.º 9.784/1999 será aplicada integralmente,

(B)

mesmo nos casos de existência de lei própria que
regule processo administrativo específico, a qual (lei

São modalidades de licitação o maior preço e a melhor
técnica.

(C)

própria) será aplicada apenas subsidiariamente.

Em casos de urgência e relevância, o diretor do Ifap
poderá criar outra modalidade de licitação que não
esteja prevista na Lei n.º 8.666/1993.

QUESTÃO 17 ________________________________
João, servidor público federal já estável, mediante
aprovação em concurso público, foi nomeado para cargo de

(D)

O edital de licitação não poderá ser objeto de
impugnação por pessoa ou empresa não participante
do procedimento licitatório.

(E)

Todas as fases e etapas do procedimento licitatório
devem ser de acesso público a qualquer tempo, tendo

provimento efetivo do Ifap. Por tratar-se de aprovação em

em vista o disposto no art. 37 da CF, que dispõe,

concurso público para outro cargo, João foi submetido a

como princípio da Administração Pública, acerca da

estágio probatório. Após regular avaliação de desempenho,

publicidade.

a comissão, constituída para essa finalidade, decidiu pela
inabilitação de João para o exercício do novo cargo. Dessa
forma, João retornou ao cargo anteriormente ocupado.

QUESTÃO 20 ________________________________
Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a situação hipotética
descrita refere-se a

Os

contratos

administrativos

são

firmados

entre

a

Administração Pública e o contratante particular, seja pessoa
(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

recondução.

(D)

reintegração.

(E)

aproveitamento.

física ou jurídica, e regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Acerca
desse instrumento, assinale a alternativa que apresenta
item de formalização dos contratos administrativos.
(A)

Em nenhuma hipótese, é permitido contrato verbal
com a Administração Pública.

QUESTÃO 18 ________________________________

(B)

contrato no caso de uma licitação na modalidade
convite. Já na licitação por concorrência, é obrigatório

O regime disciplinar do servidor público federal, previsto na

o instrumento do contrato.

Lei n.º 8.112/1990, determina que
(C)
(A)

(B)

a destituição de cargo em comissão exercido por não

modificar

administrativos. Qualquer alteração só poderá ser

casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão.

realizada em comum acordo com a contratada, sob

configura abandono de cargo a ausência intencional do

pena de anulação do contrato.

ao

serviço por

mais de sessenta dias,

interpoladamente, durante o período de doze meses.

(D)

será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do

servidor que for demitido ou destituído do cargo em
comissão

pelo

cometimento

de

crime

contra

a

Administração Pública.
(E)

os

contratos

Caso o contrato administrativo seja firmado entre a
contratado não ensejará a rescisão do contrato, pois
as

punível com advertência.
não poderá retornar ao serviço público federal o

unilateralmente

Administração Pública e uma pessoa física, a morte do

inativo que houver praticado, na atividade, falta
(D)

A Administração Pública não possui a faculdade de

ocupante de cargo efetivo será aplicada somente nos

servidor
(C)

A nota de empenho pode substituir o instrumento de

obrigações

poderão

ser

assumidas

por

seus

herdeiros legais, se houver.
(E)

Contratos

de

prestação

de

serviços

a

serem

executados de forma contínua poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos

se entende por inassiduidade habitual a falta ao

com vistas à obtenção de preços e condições mais

serviço,

vantajosos

sem

consecutivos.
IFAP/2016

causa

justificada,

por

trinta

dias

para

a

Administração,

desde

que

a

prorrogação dure, no máximo, 36 meses.
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QUESTÃO 21 _________________________________________________________________________________

A figura acima foi extraída do Microsoft Excel, versão em Português, e se refere à aquisição de materiais de consumo pelo Ifap.
Com base nessas informações e na figura, assinale a alternativa que apresenta o resultado da execução da fórmula
=ÍNDICE(C2:C4;CORRESP(A7;B2:B4;0)), incluída na célula B7.
(A) 0,78
(B) 2
(C) 15,60
(D) 20
(E)
Caneta
______________________________________________________________________________________________________
QUESTÃO 22 ________________________________

QUESTÃO 24 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta ação que agravaria a
situação de um computador com sistema Windows cujo
processo de inicialização (boot) esteja muito lento.
(A)

desfragmentar o disco rígido

(B)

desabilitar serviços desnecessários

(C)

excluir arquivos desnecessários ou temporários no
disco rígido

As vagas para provimento de cargos em uma empresa
pública estão distribuídas de acordo com a tabela acima.

(D)

adicionar mais memória ao sistema

(E)

aumentar

o

número

de

programas

que

iniciam

automaticamente

Considerando essas informações e a tabela apresentada,
assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico que
mais bem representaria visualmente a contribuição de cada
valor individual (Número de Vagas) em relação ao valor total

QUESTÃO 25 ________________________________

(Total de Vagas).
(A)

gráfico de barras

(B)

gráfico de colunas

(C)

gráfico de linhas

(D)

gráfico de pizza

(E)

gráfico de dispersão

QUESTÃO 23 ________________________________
A área de notificação do Windows é uma parte da barra de
tarefas que mostra o relógio do sistema, o volume do som e
outros ícones que trazem mensagens a respeito do estado
do sistema. A propósito desse assunto, a presença do ícone

A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft
Office Excel, versão em português, e refere-se ao reajuste
salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi
concedido com base no seguinte critério: aumentos de 20%
para os salários com valores inferiores a R$ 2.000,00 e de

(escudo vermelho com um “X” no centro) nessa área
tem por objetivo alertar o usuário do computador acerca de
(A)

uma

possível

falha

na

instalação

do

driver

de

dispositivo.
(B)
(C)

10% para os demais casos. Com base nessas informações,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser
aplicada à célula C3, calcula corretamente esse percentual
de aumento.

ausência de conexão de rede.

(A)

algum problema em um dos componentes da Central

(B)

=SE(B3<2000;10;20)
=SE(C3<2000;20;10)
=E(B3<=2000;20;10)

de Segurança do Windows.

(C)

(D)

bloqueio de janelas de pop-ups no Internet Explorer.

(D)

=SE(B2<2000;20;10)

(E)

uma falha na atualização do Windows.

(E)

=SE(B3<2000;20;10)

IFAP/2016
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 30 ________________________________

Em uma primeira convocação para a prova prática de
um concurso público para cargo de nível superior, a
coordenação do concurso distribuiu os candidatos em salas
de 35 lugares, sendo que uma sala ficou incompleta, com
dezoito candidatos. Em uma segunda chamada, foram
convocados mais 42 candidatos.

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples,
assinale
a
alternativa
que
apresenta
proposições
equivalentes.

Considerando-se que tenham sido utilizadas salas com 35
lugares, a quantidade de candidatos que ficou na sala
incompleta foi igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

P∧(Q∨R) e (P∨Q)∧(P∨R)
P∧(Q∧R) e (P∧Q)∨(P∧R)
P→Q e (¬P)→(¬Q)
¬(P∧Q) e (¬P)∨(¬Q)
P↔Q e (P→Q)∨(Q→P)

21.
22.
23.
24.
25.

RASCUNHO

QUESTÃO 27 ________________________________
Considerando-se que um conjunto A tenha trinta elementos,
um conjunto B tenha quarenta elementos e que a
quantidade de elementos do conjunto A\B — conjunto dos
elementos que estão em A, mas não estão em B — seja
igual à quantidade de elementos do conjunto A∩B, a
quantidade de elementos do conjunto AUB será igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

55.
56.
57.
58.
59.

QUESTÃO 28 ________________________________
Considerando-se que uma sala de aula tenha trinta alunos,
incluindo Roberto e Tatiana, e que a comissão para
organizar a festa de formatura deva ser composta por cinco
desses alunos, incluindo Roberto e Tatiana, a quantidade de
maneiras distintas de se formar essa comissão será igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.272.
3.274.
3.276.
3.278.
3.280.

QUESTÃO 29 ________________________________
P
V
V
F
F

Q
V
F
V
F

[(¬P→Q)∧Q]→¬P

A tabela acima mostra o início da construção da
tabela-verdade para a proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, em que
P e Q são proposições simples e — ¬P significa “não P”. Ao
se completar a tabela, é correto afirmar que a coluna
referente à proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, de cima para baixo
e na ordem em que aparecem, conterá os elementos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VVVF.
FVVV.
VFFV.
VVFF.
FFVF.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 ___________________________________

QUESTÃO 34 ________________________________

Acerca do projeto ético-político do Serviço Social, assinale a
alternativa correta.

Iamamoto aponta algumas características do assistente
social que atua de acordo com a direção social proposta pelo
projeto ético-político do Serviço Social. Com base nessa
informação, é característica do assistente social ser um
profissional

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

O projeto ético-político do Serviço Social é direcionado
aos interesses da classe burguesa e realiza uma crítica
ao neoliberalismo.
O projeto ético-político do Serviço Social é compatível
com o direcionamento do projeto societário vigente.
Pode-se situar a gênese do projeto ético-político do
Serviço Social na segunda metade da década de 1990.
O projeto ético-político possui uma estrutura básica e
flexível, capaz de incorporar novas questões que se
apresentam na contemporaneidade.
O Código de Ética do Serviço Social de 1993 é o único
elemento que constitui o projeto ético-político do
Serviço Social.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 32 ___________________________________

pragmático, centrado na prática e na dimensão
técnico-operativa.
informado, crítico e propositivo que tutela os sujeitos
sociais.
que atenda as demandas dos usuários e exerça o
controle das classes subalternas.
que zela pela qualidade dos serviços prestados e
prima pela meritocracia como requisito para o acesso
dos usuários aos bens e serviços.
articulado, capaz de formular, negociar e avaliar
projetos e propostas que objetivem a democratização
das relações sociais.

Com relação ao exercício profissional do assistente social,
segundo a perspectiva crítica, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 35 ________________________________

(A)

Considerando a teoria crítica sobre a questão social e as
formas de enfrentamento, assinale a alternativa correta.

(B)

(C)

(D)

(E)

O assistente social, após finalização de pesquisa na
comunidade na qual trabalha, deverá devolver as
informações colhidas nos estudos aos usuários, para
que eles possam usá-las para o fortalecimento dos
seus interesses.
Ao analisar a conjuntura política, econômica e social
no exercício profissional, o assistente social deve
compreender o desemprego, a violência e a fome
como
fenômenos
naturais
e
comuns
do
desenvolvimento da humanidade.
O assistente social após planejar uma intervenção,
materializa a sua ação e intervém na situação social
do usuário. Se o assistente social é competente, o
resultado de sua intervenção sempre sairá conforme o
planejado previamente.
O assistente social compreende que as demandas e
dificuldades apresentadas pelos usuários são de
origem estritamente pessoal e individual e poderão ser
contornadas pela modificação das atitudes e ações
desses sujeitos.
No exercício profissional, o assistente social deve se
orientar
pela
ética
da
neutralidade
e
pela
imparcialidade.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A questão social é indissociável do capitalismo e o seu
enfrentamento envolve uma gama de lutas políticas e
culturais contra as desigualdades produzidas nesta
sociedade.
Para o enfrentamento da questão social, o assistente
social deve compreender esse fenômeno enquanto
problemas que se limitam a esfera individual e
familiar, vivenciados pelos usuários demandatários da
intervenção do Serviço Social.
A principal intervenção do assistente social no
enfrentamento da questão social é realizar o
empoderamento dos sujeitos, buscando aumentar a
sua autoestima, a fim de que eles se tornem
autossuficientes e sejam capazes de resolver os
problemas enfrentados.
O policiamento e o investimento na segurança
nacional são as principais formas de enfrentamento da
questão social.
O assistente social é o único profissional habilitado a
trabalhar com as expressões da questão social e
propor medidas para o seu enfrentamento.

QUESTÃO 33 ________________________________
Considerando o Código de Ética do Assistente Social,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O Código de Ética do Assistente Social reconhece o
direito como valor ético central.
O Código de Ética do Assistente Social estabelece um
conjunto de normas, princípios, valores, deveres e
proibições que direcionam o exercício profissional.
O princípio da autodeterminação prescreve que o
assistente social deve seguir as determinações de seu
chefe hierárquico e prestar contas sobre o trabalho
realizado.
O assistente social terá acesso à população usuária,
nas ocasiões em que esse contato for benéfico à
instituição empregadora e mediante prévia autorização
da instituição.
Os arquivos e documentação do Serviço Social são
invioláveis, salvo em ocasião em que o assistente
social estiver de férias e, em situação emergencial, na
ausência de substituto ou outro profissional de Serviço
Social, esses documentos poderão ser consultados por
profissionais de outras áreas, ou pelo chefe
hierárquico.
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QUESTÃO 36 ________________________________
Relativamente ao debate contemporâneo do Serviço Social
fundamentado na teoria crítica, assinale a alternativa correta
a respeito da política social.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As políticas sociais são analisadas como resultado das
relações complexas e homogêneas entre Estado e
sociedade civil.
A política social resulta da iniciativa unilateral do
Estado para responder as demandas da sociedade e
garantir a sua hegemonia.
As análises sobre o funcionamento das políticas sociais
na sociedade brasileira são conclusivas ao afirmarem
que os efeitos de tais políticas somente são funcionais
para a acumulação capitalista.
É fundamental compreender que o fenômeno das
políticas sociais é desassociado da luta de classes, pois
essas políticas se referem às relações entre Estado e
sociedade e a luta de classes se refere às relações
entre capital e trabalho.
A origem da política social é compreendida a partir da
sua relação com as expressões da questão social.
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QUESTÃO 37 ________________________________

QUESTÃO 40 ________________________________

Iamamoto aponta algumas estratégias que podem ser
adotadas pelo assistente social para o enfrentamento à
questão social. Não corresponde a essas estratégias

Assinale a alternativa que apresenta característica das

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

realizar ações voltadas ao fortalecimento dos sujeitos
coletivos e dos direitos sociais.
reassumir o trabalho de base, de educação,
mobilização e organização popular.
contribuir para o aumento dos serviços prestados
pelas organizações não governamentais.
reafirmar a primazia do Estado na condução das
políticas públicas.
promover continuamente a capacitação teórica e
técnica visando aprimorar a leitura crítica da realidade
social, com vistas a desvendar a complexidade da
esfera social.

políticas sociais no neoliberalismo.
(A)

Políticas

paternalistas,

mas

articuladas

e

complementares entre si.
(B)

Políticas geradoras de equilíbrio e paz social.

(C)

Políticas planejadas, operantes e que garantem a
universalidade do acesso aos serviços dela derivados.

(D)

Tendência a mercantilização das políticas sociais e
desfinanciamento da proteção social pelo Estado.

(E)

Políticas que implementam direitos assegurados em
lei, com caráter de ações permanentes e com regras
de acessibilidade objetivas e estáveis.

QUESTÃO 41 ________________________________
QUESTÃO 38 ________________________________
O Conselho Tutelar é um órgão primordial na exigibilidade
dos direitos da criança e do adolescente. Assinale a
alternativa correta acerca das atribuições do Conselho
Tutelar.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O Conselho Tutelar é um órgão executor e fiscalizador
de programas de atendimento a crianças e
adolescentes.
O Conselho Tutelar deve orientar e contribuir para a
construção da política de atendimento a crianças e
adolescentes e assessorar o Poder Executivo na
elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas destinados a esse público.
Aplicar as medidas socioeducativas pertinentes a cada
situação atendida, com o objetivo de promover os
direitos da criança e do adolescente.
Nos casos de grave ameaça a criança e(ou)
adolescente no domicílio, o conselheiro deve
encaminhar a criança e(ou) adolescente para parentes
e(ou) responsáveis que possam lhe oferecer abrigo e
proteção, mediante termo de guarda.
Encaminhar à delegacia da criança e do adolescente
notícia e fato que configure infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança e do adolescente.

Considerando os estudos de Mioto (2001) acerca da perícia
social, assinale a alternativa correta.
(A)

As entrevistas realizadas em uma perícia social devem

(B)

A perícia social é um processo por meio do qual o

ser diretivas e individuais.
assistente social realiza uma análise da situação social
e emite uma opinião técnica.
(C)

A realização da perícia social requer a utilização de
uma metodologia complexa, linear, fundamentada em
procedimentos estanques entre si.

(D)

As visitas domiciliares, no contexto da perícia social,
são realizadas com o objetivo de se confirmar a
veracidade

dos

fatos

relatados

pelos

sujeitos

entrevistados.
(E)

Na realização da perícia social, o assistente social
deverá manter sigilo para o sujeito entrevistado sobre
o objetivo da sua atuação profissional, uma vez que
tal

informação

poderá

trazer

prejuízos

ao

procedimento.

QUESTÃO 42 ________________________________
QUESTÃO 39 ___________________________________
Com base nos fundamentos do estudo social na área
judiciária, de acordo com Eunice Fávero, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Todos e quaisquer fatos narrados pelos sujeitos
entrevistados devem ser apresentados no relatório
que irá compor os autos processuais.
O assistente social ao ser solicitado a realizar um
estudo social terá autonomia para definir os
instrumentos e técnicas a serem utilizados e o
referencial teórico que fundamentará o procedimento.
Na construção do relatório social é importante dar
visibilidade a realidade social que condicionou a
história dos sujeitos, bem como ao fato que motivou a
realização do estudo, entre outros aspectos.
O conteúdo apresentado em um relatório pode
apresentar um maior ou menor nível de detalhamento,
a depender da finalidade desse instrumento.
O parecer social é uma sucinta manifestação do
assistente social, que aborda as expressões da
questão social analisadas, apresenta a análise da
situação e pode conter uma finalização de caráter
conclusivo ou indicativo.
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Raquel Raichelis (2009) ao abordar o trabalho do assistente
social na esfera estatal, fundamentado na teoria crítica,
aponta alguns desafios para o profissional. Segundo essa
autora, constitui um desafio para o assistente social na área
estatal
(A)

participar ativamente do movimento de defesa do
caráter seletivo da Seguridade Social brasileira.

(B)

atuar na formulação e avaliação de políticas sociais,
bem

como

na

fomentação,

articulação

e

fortalecimento de parcerias entre o Estado e as
organizações não governamentais para o atendimento
aos direitos sociais.
(C)

atuar

intersetorialmente

buscando

colaborar

a

e
partir

interdisciplinarmente,
dos

conhecimentos

específicos do Serviço Social para a consecução dos
objetivos e projetos assumidos coletivamente.
(D)

investir na continuidade do perfil do assistente social
na área estatal, voltado principalmente ao trabalho
como executor terminal das políticas sociais.

(E)

priorizar

o

atendimento

das

metas

quantitativas

estipuladas pela organização estatal.
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QUESTÃO 43 ________________________________

QUESTÃO 46 ________________________________

A lei de regulamentação da profissão de Assistente Social
apresenta as competências profissionais, as atribuições
privativas, as competências do Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS), entre outros. Constitui atribuição privativa
do assistente social

A respeito da Política de Assistência Social, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(A)

(C)

(B)

(C)
(D)
(E)

fiscalizar o exercício profissional por intermédio dos
Conselhos Regionais e Conselho Federal.
realizar estudos socioeconômicos com os usuários
para fins de comprovação de renda, junto a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades.
distribuir recursos e benefícios à população assistida
pelas políticas públicas.
realizar encaminhamentos e prestar orientações e
esclarecimentos a indivíduos, grupos e à população.
diligenciar ações em prol da mobilização popular e da
democratização das relações sociais.

(D)

(E)

É uma política de seguridade social contributiva.
Tem por objetivo a proteção integral e o provimento
de condições dignas para a população brasileira.
A gestão das ações na área de assistência social fica
organizada sob a forma de sistema centralizado e
participativo,
denominado
Sistema
Único
de
Assistência Social (Suas).
Possui como princípio o respeito à dignidade e à
autonomia do cidadão, bem como o seu direito a
benefícios e serviços e proíbe qualquer comprovação
vexatória de necessidade.
As ações ofertadas pelo Suas tem como base de
organização, a família.

QUESTÃO 47 ________________________________
QUESTÃO 44 ________________________________
Com relação à lei de regulamentação da profissão de
assistente social, julgue os itens que se seguem.
I

II

III

IV

É competência do assistente social planejar, executar
e avaliar pesquisas que possam contribuir para a
análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais.
Compete ao Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) prestar assessoria técnico-consultiva aos
organismos públicos ou privados, em matéria de
Serviço Social.
Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) são
subordinados administrativa e financeiramente ao
Conselho Federal de Serviço Social, devendo prestar
contas semestrais ao CFESS.
Compete ao CFESS organizar e manter o registro
profissional dos assistentes sociais e o cadastro das
instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de
fins filantrópicos.

Acerca do benefício de prestação continuada, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhum item está certo.
Apenas um item está certo.
Apenas dois itens estão certos.
Apenas três itens estão certos.
Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 48 ________________________________
Assinale a alternativa correta acerca da Política Nacional de
Enfrentamento à Violência Contra Mulheres.

QUESTÃO 45 ________________________________
No exercício profissional, o assistente social utiliza a
orientação e o acompanhamento no atendimento a
indivíduos, grupos e famílias. Quanto às ações de orientação
e acompanhamento, segundo a perspectiva crítica, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

São ações de natureza meramente informativa.
Sempre contribuem para o processo emancipatório
dos sujeitos atendidos.
Estruturam-se sobre dois eixos: a socialização de
informações e o processo reflexivo.
O estabelecimento de vínculos entre o usuário e o
assistente social e de uma relação hierárquica, na qual
o profissional assuma uma posição que represente o
saber e o poder, são fundamentais para que a
orientação e o acompanhamento atinjam os objetivos
traçados.
Essas ações devem atender exclusivamente a
demanda institucional e contribuir com a formação da
consciência crítica dos usuários.
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O benefício de prestação continuada é a garantia de
um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e
ao idoso com sessenta anos de idade ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.
Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda
mensal per capita seja inferior a um terço do
salário-mínimo.
O idoso ou pessoa com deficiência acolhido em
instituições de longa permanência não poderá receber
o benefício de prestação continuada.
A concessão do benefício de prestação continuada tem
caráter permanente e só cessará com a morte do
beneficiário.
A concessão do benefício de prestação continuada
estará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento por médicos peritos e avaliação social
por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS).

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Segundo essa política, a violência contra a mulher é
definida como qualquer ação ou conduta que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico
à mulher no espaço privado.
Essa política adota o conceito de enfrentamento
compreendido enquanto as ações praticadas pelos
profissionais que atuam com mulheres vítimas de
violência, no sentido de empoderar cada mulher, por
meio de trabalho em grupo ou atendimento individual,
a fim de que ela possa enfrentar a violência
vivenciada.
Está fundamentada em quatro eixos estruturantes:
prevenção, assistência, enfrentamento e combate,
acesso e garantia de direitos.
O objetivo principal dessa política é fomentar a
capacitação de profissionais da rede de atendimento
às mulheres em situação de violência e criar
casas-abrigo para o acolhimento desse público.
Adota como princípio reduzir os índices de violência
contra as mulheres e a eficiência e efetividade na
penalização dos autores de violência contra mulher.
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QUESTÃO 49 ________________________________

QUESTÃO 52 ________________________________

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra
Mulheres retrata as tipologias de violência contra mulher. De
acordo com essa política, assinale a alternativa correta.

No que se refere ao projeto de intervenção, assinale a
alternativa correta.
(A)

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assédio moral é toda conduta que cause dano
emocional e diminuição da autoestima da mulher ou
que
lhe
prejudique
e
perturbe
o
pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação.
Violência moral é entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.
Violência sexual é a abordagem, não desejada pelo
outro, com intenção sexual ou insistência inoportuna
de alguém em posição privilegiada que usa dessa
vantagem para obter favores sexuais de subalternos
ou dependentes.
Violência transgeracional é a violência cometida contra
as mulheres de uma mesma família, pelo mesmo
agente, durante três gerações.
Violência patrimonial caracteriza-se quando uma
pessoa é impedida de andar com liberdade e é
mantida presa contra a vontade.

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 53 ________________________________
Assinale a alternativa correta a respeito dos fundamentos
históricos e teórico‐metodológicos do Serviço Social.
(A)

QUESTÃO 50 ________________________________
Segundo Baptista (2000), o conceito da dimensão política do
planejamento refere-se
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

ao
detalhamento
das
atividades
que
serão
desenvolvidas no planejamento e fundamentarão as
tomadas de decisão.
a construção de instrumentos eficazes para aferir o
cumprimento dos prazos estipulados no planejamento.
a um processo permanente, metódico e linear de
captação das relações de poder que circunscrevem o
planejamento.
a uma postura racional e crítica do planejador
necessária para a avaliação dos processos e dos
efeitos das ações planejadas.
a constatação de que o planejamento se circunscreve
em relações de poder, complexas, que devem ser
apreendidas pelo planejador, articuladas as condições
objetivas, para orientar as tomadas de decisões.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 51 ________________________________
O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(SISNAD) é uma normativa que prescreve medidas para a
reinserção social de usuários e dependentes de drogas, para
a adoção de ações preventivas ao uso de drogas, dita
normas para a repressão, entre outras providências.
Assinale a alternativa correta, que apresenta princípio ou
diretriz estabelecido para as atividades de prevenção do uso
indevido de drogas.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O reconhecimento do não uso de drogas como o índice
padrão e uniforme adotado para aferir o resultado
satisfatório das atividades de natureza preventiva.
O reconhecimento da responsabilidade da família em
relação ao uso indevido de drogas dos indivíduos e o
fortalecimento desse núcleo para o rompimento desse
processo.
A adoção de estratégias curativas diferenciadas que
tratem de forma igualitária as diversas parcelas da
população.
O investimento em alternativas esportivas, culturais,
artísticas, profissionais, entre outras, como forma de
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.
A compreensão da dependência como uma doença, do
usuário como sujeito não autônomo e do tratamento
medicamentoso como eixos norteadores das ações de
prevenção.
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Identificar as expressões da questão social que
incidem no campo de trabalho do assistente social é a
etapa final da construção do projeto de intervenção.
O projeto de intervenção é um processo de síntese
entre a prática e a ação.
Faz-se
necessário
articular
as
dimensões
técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica
na elaboração do projeto de intervenção.
O projeto de intervenção prescinde da pesquisa, pois
trata-se de um projeto que intervém e transforma a
realidade e não de um projeto de pesquisa.
A metodologia, elemento constituinte do projeto de
intervenção, explicita detalhadamente os dados
empíricos que contextualizam as dimensões da
realidade alvo do projeto de intervenção.

A Doutrina de Santo Agostinho, filosofia que
fundamenta a Doutrina Social da Igreja Católica,
influenciou a gênese do Serviço Social no Brasil e a
formação dos primeiros assistentes sociais no país.
A matriz teórica fenomenológica e o racionalismo
formal abstrato foram adotados pelo Serviço Social no
processo sócio-histórico da profissão, para subsidiar a
qualificação técnico-científica na formação dos
assistentes sociais, na gênese da profissão.
Pode-se considerar que, na gênese do Serviço Social
no Brasil, a atuação dos assistentes sociais, nos
diferentes espaços sociocupacionais, caracterizava-se
pelo pragmatismo e empirismo e pela apreensão da
totalidade e da dinâmica contraditória das relações
sociais.
A integração social e o ajustamento de condutas dos
sujeitos atendidos pelo assistente social à ordem
social
estabelecida
eram
práticas
comuns
e
hegemônicas nos primórdios da profissão no Brasil.
O Serviço Social no Brasil surge, prioritariamente,
para atender a requisição das classes trabalhadoras no
atendimento as suas reinvindicações e como
estratégia para assegurar as condições gerais de
reprodução do capitalismo.

QUESTÃO 54 ________________________________
Considerando o redimensionamento do Serviço Social ante
as transformações societárias e a intervenção do assistente
social fundamentada em uma perspectiva crítica e por
diretrizes ético-políticas da profissão, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As ações e intervenções do assistente social estão
intrinsecamente relacionadas com as relações entre as
classes existentes no sistema capitalista e interferem
na reprodução das relações sociais.
O assistente social é um profissional autônomo e
possui total controle das condições objetivas,
materiais e organizacionais para o desenvolvimento do
seu trabalho.
A materialização das ações do assistente social é
resultado de uma prática centrada no agir e nas
decisões tomadas por esse profissional na relação que
estabelece com o usuário.
Os assistentes sociais trabalham na categorização dos
problemas sociais elegendo o contexto familiar como
lócus privilegiado para a intervenção profissional.
O assistente social elege o cotidiano como fundamento
do seu trabalho.
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QUESTÃO 55 ________________________________

QUESTÃO 58 ________________________________

No planejamento, o documento de caráter geral e
abrangente, que traça grandes linhas políticas, diretrizes e
estratégias a serem utilizadas, é denominado

As Diretrizes Curriculares do Serviço Social apresentam a
dimensão investigativa como um princípio formativo da
profissão. Quanto à dimensão investigativa, é correto
afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

projeto.
plano.
programa.
dossiê.
portfólio.

(A)

(B)
QUESTÃO 56 ________________________________
A respeito do debate sobre os instrumentos e técnicas do
Serviço Social, segundo a teoria crítica e as diretrizes
ético-políticas da profissão, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O estudo socioeconômico é um instrumento utilizado
para obter informações sobre aspectos inerentes ao
individuo (aparência, habilidades, idoneidade moral) e
aspectos socioambientais e tem o objetivo de
conhecer os recursos individuais que o usuário possui,
a fim de que possam ser acionados para resolver a
problemática apresentada.
Os instrumentos são recursos utilizados pelos
profissionais para operacionalizar a sua ação. São
dinâmicos e devem ser criados e aplicados conforme a
finalidade que o assistente social deseja alcançar.
A dimensão teórico-metodológica se caracteriza por
ser a dimensão que propicia a visibilidade social ao
Serviço Social e materializa o fazer profissional.
No uso dos instrumentos e técnicas do Serviço Social
prioriza-se as respostas funcionais e a razão
instrumental no atendimento das demandas que se
apresentam na profissão.
Na prática profissional, recomenda-se que o assistente
social adote a analogia como instrumento de trabalho,
considerando que, em situações semelhantes, o uso
do método comparativo conduz a resultados
eficientes, eficazes que vão ao encontro das reais
demandas apresentadas pela população.

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 59 ________________________________
O Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve
normativas, linhas de ação e diretrizes para a política de
atendimento destinada ao público infanto-juvenil. Com base
na legislação, no que se refere à política de atendimento a
criança e adolescente, assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)

(C)

(D)
QUESTÃO 57 ________________________________

(E)

A respeito da violência contra a criança e adolescente,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Uma das formas de violência cometida contra crianças
e adolescentes é a violência estrutural, que é
constituída pela conformação histórica, econômica e
social do país e as incidências dessa conjuntura sobre
as condições de vida de crianças e adolescentes,
causando-lhes vulnerabilidades.
A violência física como função corretiva é uma função
socializadora
legitimada,
normatizada
e
regulamentada pela sociedade.
A violência intrafamiliar é aquela praticada contra a
criança e o adolescente por qualquer pessoa no
domicílio da vítima.
Estudos comprovam que a violência sexual praticada
contra crianças e adolescentes ocorre em qualquer
idade e que os traumas e consequências advindas
dessa experiência são generalizados e possuem um
padrão comum, independente da faixa etária da vítima
e da forma e intensidade do abuso sexual.
O trabalho infantil é definido como as atividades
econômicas praticadas por crianças menores de
12 anos de idade que são aliciadas e(ou) contratadas
por outrem, exclusivamente com finalidade de obter
lucros e vantagens comerciais.

IFAP/2016

o Serviço Social contemporâneo coloca em relevo a
pesquisa, ao afirmar essa prática como dimensão
constituinte do exercício profissional, principalmente
pela sua potencialidade de formular respostas efetivas
no atendimento das demandas institucionais.
a necessidade de conhecermos a verdade sobre a vida
e o cotidiano dos usuários é que atribui a dimensão
investigativa à condição de ser um dos pilares da
prática profissional.
a pesquisa é uma dimensão entre o saber e a
realidade, por isso, seu resultado é permanente,
totalitário e a-histórico.
na realização da entrevista está presente a dimensão
investigativa.
no Serviço Social, a pesquisa fornece subsídios para
que o assistente social identifique a homogeneidade e
a linearidade das expressões da questão social e
proponha projetos de pesquisa capaz de eliminá-las.

Será ofertada por meio de um conjunto articulado de
ações governamentais e não governamentais.
É linha de ação da política de atendimento o serviço
de identificação e localização de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos.
É uma diretriz da política de atendimento a integração
de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria,
Segurança
Pública
e
Assistência
Social,
preferencialmente em um mesmo local, para
promover maior rapidez do atendimento inicial a
adolescente que comete ato infracional.
Segundo a Legislação, crianças e adolescentes
possuem a garantia de prioridade na formulação e na
execução das políticas sociais públicas.
A destinação de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude
será privilegiada, desde que tenha a intervenção da
Promotoria da Infância e da Juventude.

QUESTÃO 60 ________________________________
Segundo as Diretrizes de Riad, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As Diretrizes de Riad dizem respeito aos princípios
orientadores das Nações Unidas para a efetivação de
medidas de penalização da delinquência juvenil.
Rege-se pelo princípio da necessidade de reconhecer a
importância da aplicação de políticas e medidas
progressivas de penalização da delinquência a fim de
coibir o jovem a ingressar na criminalidade.
Deve-se recorrer prioritariamente a serviços de
controle social para a prevenção da delinquência
juvenil.
Os governos e outras instituições deverão dar apoio
financeiro e de outra natureza às organizações
voluntárias que ofereçam serviços aos jovens, como
forma de prevenir a delinquência juvenil.
No tocante à educação, as Diretrizes de Riad orientam
que os pais e os responsáveis devem adotar medidas
disciplinares severas, a fim de evitar que os jovens
pratiquem atos delinquentes.
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