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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas.
o
b) esse cadeerno de prova contendo 80 (oitenta)
(
questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E).
e
caderno está
e
completo, sem repetição
o de
2. Verifique se este
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
3. As questões objetivas
acima do seu enunciado.
e
f
de respostas, você deve::
4. Ao receber a folha
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee.
b) ler atentaamente as insstruções para a marcação das
respostas das questões objetivas.
o
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
que você recebeu.
r
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica tran
nsparente de co
or azul ou pretaa.
mitido:
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos.
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala.
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
digital, co
relógio dee qualquer espéécie, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

6. O preenchimeento das respo
ostas, de inteiraa responsabilid
dade
do candidato,, deverá ser feeito com canetta esferográficaa de
tinta indeléveel de cor pretaa ou azul. Não
o será permitid
da a
troca da folhaa de respostas p
por erro do can
ndidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
cinco horas, jáá incluído o tem
mpo para a marcação da folhaa de
respostas.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as maarcações realizzadas na folhaa de
o sendo permittido anotar info
ormações relattivas
respostas, não
às suas respo
ostas em qualq
quer outro meio que não sejja o
próprio cadern
no de provas.
9. Somente depo
ois de decorrid
das duas horas do início da prrova
você poderá retirar‐se
r
da sala de prova, co
ontudo sem levvar o
caderno de prrovas.
10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar‐se da sala levand
do o
período da prova você pod
caderno de prrovas.
11. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
nas folhas de respostas.
12. Ao terminar a prova, entreggue a folha de respostas ao fiiscal
da sala e deeixe o local dee prova. Caso você se negu
ue a
entregar a folh
ha de respostass, será eliminad
do do concurso.
13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 11/06//2013, no endereço eletrônico
http://www.fggv.br/fgvprojettos/concursos/ttjam13.
15. O prazo para interposição de recursos co
ontra os gabarritos
0min do dia 12/06/2013
1
atéé as
preliminares será das 0h00
23h59min do dia 13/06/2013, observado o horário oficiall, no
br/fgvprojetos//concursos/tjam
m13,
endereço htttp://www.fgv.b
por meio do Sistema
S
Eletrônico de Interpossição de Recurso
o.
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Língua Portuguesa
Volta à polêmica sobre patente de remédios
Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas
pelo prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais
aceitas por muitos países. Esse prazo inclui a fase final de
desenvolvimento dos medicamentos, chamada pipeline no jargão
técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial
do produto pode levar até quatro anos, de modo que em vários
casos o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de
proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do
investimento feito.
A partir da perda de validade da patente, o medicamento
estará sujeito à concorrência de produtos similares e genéricos
que contenham princípios ativos encontrados no original. Por não
embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do produto
original, os genéricos e similares podem ser lançados a preços
mais baixos do que os dos medicamentos de marca, que, no
período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de
conquistar a confiança do consumidor e dos médicos que os
prescrevem para seus pacientes.
A pesquisa para obtenção de novos medicamentos
comprovadamente eficazes envolve somas elevadíssimas. Daí
que geralmente as empresas que estão no topo da indústria
farmacêutica são grandes grupos internacionais, ficando os
laboratórios regionais mais voltados para a produção de
genéricos e similares.
A necessidade de se remunerar o investimento realizado faz
com que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à
renda da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda
ordem, em especial nos países menos desenvolvidos, onde se
encontram também as maiores parcelas da população que
sofrem de doenças endêmicas, causadas por falta de saneamento
básico, habitação insalubre, deficiências na alimentação etc.
Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de
medicamentos nas redes públicas os governos investem em
laboratórios estatais, que se financiam com subsídios e verbas
oficiais, diferentemente de empresas, que precisam do lucro para
se manterem no mercado. Esse conflito chega em alguns
momentos ao ponto de quebra de patente por parte dos países
que se sentem prejudicados. O Brasil mesmo já recorreu a essa
decisão extrema em relação ao coquetel de remédios para
tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV e dos que
sofrem com a AIDS, chegando depois a um entendimento com os
laboratórios.
O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a
Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um
medicamento para tratamento do câncer que o laboratório suíço
Novartis considera evolução do seu remédio original, Glivec. A
patente foi reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39
países, o que provocou a polêmica. O Brasil hoje é cauteloso
nessa questão. Optou por uma atitude mais pragmática, que tem
dado bons resultados e permitido, inclusive, o desenvolvimento
de novos medicamentos no país. A quebra de patente não pode
ser banalizada.
(O Globo, 07/04/2013)

“A partir da perda de validade da patente, o medicamento estará
sujeito à concorrência de produtos similares e genéricos que
contenham princípios ativos encontrados no original”.
Assinale a alternativa que traz uma afirmação adequada sobre os
componentes desse fragmento do texto.
(A) A expressão “a partir de” indica uma ideia de causa.
(B) A presença do acento grave da crase é fruto da união de duas
ocorrências do artigo definido feminino singular “a”.
(C) “produtos similares” e “genéricos” se referem a produtos
idênticos.
(D) O pronome relativo “que” refere‐se exclusivamente a
“genéricos”.
(E) A forma do subjuntivo “contenham” indica uma possibilidade.

03
“Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do
produto original, os genéricos e similares podem ser lançados a
preços mais baixos do que os dos medicamentos de marca, que,
no período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de
conquistar a confiança do consumidor e dos médicos que os
prescrevem para seus pacientes”.
Assinale a alternativa em que o sinônimo proposto para o
vocábulo ou expressão sublinhada está adequado.
(A) Por / apesar de.
(B) mais baixos / menos reduzidos.
(C) de marca / conhecidos.
(D) no período de / mediante.
(E) prescrevem / recomendam.

04
Assinale a alternativa em que a modificação de uma frase verbal
para uma frase nominal foi realizada de forma equivocada.
(A) “para obter no mercado o retorno do investimento feito” / para
a obtenção no mercado do retorno do investimento feito.
(B) “Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento
do produto original” / pelo não embutimento dos custos de
pesquisa e desenvolvimento do produto original.
(C) “tiveram a oportunidade de conquistar a confiança do
consumidor” / tiveram a oportunidade de conquista da
confiança do consumidor.
(D) “A necessidade de se remunerar o investimento realizado” /
A necessidade de remuneração do investimento realizado.
(E) “Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de
medicamentos” / Muitas vezes para o reducionismo do custo
da distribuição de medicamentos.

05
O termo sublinhado que desempenha uma função diferente da
dos demais, é
(A) patentes de medicamentos.
(B) desenvolvimento dos medicamentos.
(C) lançamento comercial do produto.
(D) distribuição de medicamentos.
(E) tratamento do câncer.

01

06

O fato motivador da produção do texto é
(A) a banalização da quebra de patentes dos remédios.
(B) as mudanças ocorridas na legislação das patentes de
remédios.
(C) a polêmica sobre um novo medicamento, na Índia.
(D) a fabricação de genéricos e similares em países pobres.
(E) a quebra de patente no caso da AIDS, no Brasil.

Por sua estrutura global, o texto é caracterizado, prioritariamente
como
(A) informativo.
(B) narrativo.
(C) publicitário.
(D) argumentativo.
(E) descritivo.
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Após a leitura, é correto constatar que, segundo a opinião do
autor do texto, o Brasil
(A) já praticou a quebra de patente, mas sua posição foi
reconhecida como justa pelos laboratórios.
(B) não pretende banalizar a quebra de patente e se
comprometeu a respeitar os acordos internacionais.
(C) reconhece a necessidade de investimentos maiores na área
de laboratórios estatais.
(D) atua de forma cuidadosa, já que, como país menos
desenvolvido, necessita de medicamentos mais baratos e de
laboratórios de qualidade.
(E) tem trabalhado no sentido de revolucionar a indústria
farmacêutica no país, produzindo medicamente inclusive para
exportação.

08
O texto justifica uma série de realidades na área de patentes de
medicamentos. Nas alternativas a seguir, o fato e a justificativa
apresentada casam perfeitamente, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Os preços dos genéricos e similares são mais baixos porque
seus fabricantes não gastaram dinheiro em pesquisas.
(B) Os genéricos não são tão eficientes em sua utilização porque
só apresentam os princípios ativos dos remédios originais.
(C) Os remédios são caros, em muitas vezes, em relação à renda
da maioria das pessoas nos países menos desenvolvidos.
(D) Casos de quebras de patentes provém do conflito entre
necessidade social e preços dos medicamentos.
(E) Os laboratórios necessitam de lucro na venda de
medicamentos a fim de manterem o alto nível da pesquisa.

09
O primeiro parágrafo do texto argumenta que “em vários casos o
laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de proteção
exclusiva para obter no mercado o retorno do investimento feito”.
Considerando somente o que está escrito no segmento acima, é
correto concluir que
(A) a proteção exclusiva é indispensável para a manutenção da
pesquisa, embora os lucros ultrapassem de muito os
investimentos nessa área.
(B) os laboratórios não visam ao lucro, mas sim ao retorno dos
investimentos feitos nas pesquisas.
(C) o tempo reservado para a venda do produto com proteção
exclusiva é suficientemente largo para a obtenção de lucros.
(D) o tempo efetivo de venda exclusiva do produto é sempre
menor do que o dedicado à sua pesquisa e criação.
(E) todos os laboratórios de medicamentos recebem verbas
públicas a fim de poderem manter sua qualidade de
produção científica.

10
O ponto de vista prioritariamente defendido neste texto é o dos
(A) governos de países pobres que se veem com problemas
endêmicos de saúde.
(B) laboratórios regionais de medicamentos, que se encarregam
da fabricação de genéricos.
(C) fabricantes da grande indústria farmacêutica internacional.
(D) grupos de profissionais das redes públicas de saúde.
(E) pesquisadores de medicamentos, que se dedicam à criação
de remédios novos e veem seu trabalho desvalorizado.
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A polêmica sobre o medicamento, referida no último parágrafo
do texto, se concentra entre
(A) necessidade X custo.
(B) público X privado.
(C) inovação X continuidade.
(D) criação X plágio.
(E) investimento X subvenção.

12
Assinale a frase que não apresenta uma forma verbal na voz
passiva.
(A) “Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas
pelo prazo de dez anos...”.
(B) “A quebra de patente não pode ser banalizada”.
(C) “Optou por uma atitude mais pragmática, que tem dado bons
resultados...”.
(D) “A patente foi reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39
países...”.
(E) “os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais
baixos”.

13
Nas alternativas a seguir, os vocábulos ou expressões sublinhados
nas duas ocorrências apresentam o mesmo valor semântico,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) “o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de
proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do
investimento feito”. / “A pesquisa para obtenção de novos
medicamentos comprovadamente eficazes envolve somas
elevadíssimas”.
(B) “os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais
baixos do que os dos medicamentos de marca” / “Optou por
uma atitude mais pragmática, que tem dado bons
resultados”.
(C) “Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial do
produto” / “o lançamento comercial do produto pode levar
até quatro anos”.
(D) “...para tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV e
dos que sofrem com a AIDS” / “...chegando depois a um
entendimento com os laboratórios”.
(E) “chegando depois a um entendimento com os laboratórios” /
“O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a
Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um
medicamento para tratamento do câncer”.

14
“Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas pelo
prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais aceitas
por muitos países. Esse prazo inclui a fase final de
desenvolvimento dos medicamentos, chamada pipeline no jargão
técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial
do produto pode levar até quatro anos...”.
O emprego da forma pronominal “esse”, nos casos sublinhados,
se justifica por que
(A) se refere a um termo anterior localizado contextualmente
mais distante que outro.
(B) se liga a fatos cronologicamente distantes.
(C) se prende a um elemento anterior citado mais proximamente
à ocorrência do pronome.
(D) se relaciona a um elemento textual mais próximo do leitor
que do enunciador do texto.
(E) se conecta com elementos anteriormente citados de forma a
estabelecer coesão textual.

Tipo 2 – Cor Verde

Página 4

Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

FGV ‐ Projetos

15

18

“A necessidade de se remunerar o investimento realizado faz com
que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à renda
da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda ordem,
em especial nos países menos desenvolvidos, onde se encontram
também as maiores parcelas da população que sofrem de
doenças endêmicas, causadas por falta de saneamento básico,
habitação insalubre, deficiências na alimentação etc.”
Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de
vírgulas.
(A) As vírgulas na expressão “não raramente” mostram a
presença de um aposto explicativo.
(B) A vírgula após o vocábulo “pessoas” se deve à presença da
conjunção E a seguir.
(C) As vírgulas no segmento “em especial nos países menos
desenvolvidos” indicam um termo intercalado.
(D) A vírgula após “endêmicas” assinalam a necessidade de se
evitar uma ambiguidade.
(E) As vírgulas entre os vocábulos na penúltima linha do
fragmento destacado se devem à presença de vocativos.

Em uma garagem há três carros: um Palio, um Gol e um Celta
formando uma fila. O primeiro da fila é verde, o segundo é
branco e o terceiro é prata.
Entre as três afirmações a seguir, somente uma é verdadeira.
I. O Gol não é verde.
II. O Celta não é prata.
III. O Palio é verde.
É correto concluir que
(A) o primeiro da fila é o Celta.
(B) o segundo da fila é o Palio.
(C) o terceiro da fila é o Gol.
(D) o Celta é branco.
(E) o Palio é verde.

Raciocínio Lógico‐quantitativo
16
Certo casal teve um único filho. Quando o filho fez 6 anos o pai
disse para sua esposa: “Hoje, a minha idade é 5 vezes a idade do
meu filho”. Anos depois, no dia do aniversário do filho, o pai disse
para sua esposa: “Hoje, a minha idade é o dobro da idade do meu
filho”.
O número de anos decorridos da primeira declaração para a
segunda foi de
(A) 10.
(B) 18.
(C) 20.
(D) 24.
(E) 28.

17
Em cada um dos três casos a seguir aparecem duas premissas e
uma conclusão que deve decorrer exclusivamente dessas
premissas. Identifique, em cada caso, se a conclusão é verdadeira
(V) ou falsa (F).
Caso 1
Premissa 1: Carlos é advogado.
Premissa 2: Alguns advogados gostam de cozinhar.
Conclusão: Carlos gosta de cozinhar ( ).
Caso 2
Premissa 1: Lucas gosta de cozinhar.
Premissa 2: Todos os advogados gostam de cozinhar.
Conclusão: Lucas é advogado ( ).
Caso 3
Premissa 1: Hugo gosta de cozinhar.
Premissa 2: Nenhum advogado gosta de cozinhar.
Conclusão: Hugo não é advogado ( ).
As conclusões dos três casos acima são, respectivamente,
(A) F, F e V.
(B) F, V e V.
(C) V, F e V.
(D) V, V e F.
(E) V, V e V.
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Sobre uma mesa há nove processos judiciais de 1º grau, dos quais
cinco com mais de 50 páginas, e seis processos judiciais de
2º grau, dos quais três com mais de 50 páginas.
Dez desses processos são selecionados ao acaso.
Sobre esses dez processos selecionados, é correto concluir que:
(A) pelo menos dois são de 2º grau.
(B) pelo menos cinco são de 1º grau.
(C) pelo menos dois têm até 50 páginas cada um.
(D) no máximo dois têm até 50 páginas cada um.
(E) no máximo um é de 2º grau.

20
André, Lucas e Mateus estão conversando sobre futebol. Dois
deles são colegas de trabalho e o outro ainda não trabalha. Cada
um torce por um time diferente; um torce pelo Penarol, outro
pelo Nacional e o outro pelo Fast.
São dadas as seguintes informações:
● O colega de trabalho de André torce pelo Fast.
● Quem não trabalha torce pelo Nacional.
● Lucas não torce pelo Nacional.
André, Lucas e Mateus torcem, respectivamente, pelos times
(A) Fast, Penarol e Nacional.
(B) Nacional, Fast e Penarol.
(C) Nacional, Penarol e Fast.
(D) Penarol, Nacional e Fast.
(E) Penarol, Fast e Nacional.

21
Em uma fábrica, um gerador de energia funciona todos os 7 dias
da semana e faz revisão de manutenção a cada 5 dias após o
expediente de trabalho. O gerador foi instalado em uma
segunda‐feira, começou a funcionar no dia seguinte, fez a
primeira revisão no sábado dessa semana, fez a segunda revisão
na quinta‐feira da semana seguinte, e assim por diante.
O dia da semana em que foi feita a 100ª revisão foi
(A) terça‐feira.
(B) quarta‐feira.
(C) quinta‐feira.
(D) sexta‐feira.
(E) domingo.
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Con
nsidere como verdadeiras
v
as afirmativas
a
a seeguir.
I. Se Carlos men
ntiu, então João
o é culpado.
II. Se João é culp
pado, então Carrlos não mentiu
u.
III. Se Carlos não mentiu, então Pedro não é cu
ulpado.
IV. Se Pedro não é culpado, entãão João não é culpado.
Com
m base nas afirmativas acima, é correto conccluir que
(A) Carlos mentiu, João é culpado, Pedro não é culpado.
(B) Carlos mentiu, João não é culpado, Pedro nãão é culpado.
(C) Carlos mentiu, João é culpado, Pedro é culp
pado.
(D) Carlos não meentiu, João não é culpado, Ped
dro não é culpad
do.
(E) Carlos não meentiu, João é culpado,Pedro é culpado.
c

Imaagine que um objeto
o
para se d
deslocar no esp
paço tridimensio
onal
só possa fazê‐lo com deslocamentos unitários verticais
v
para cima
c
(C) ou para baixo
o (B) e com deeslocamentos, também unitários,
horrizontais nos quatro sentidoss dos pontos caardeais: norte (N),
sul (S), leste (L), oeeste (O).
d um ponto P a um ponto Q,, ambos do esp
paço
Parra se deslocar de
trid
dimensional, um
u
objeto peercorreu a se
eguinte trajetó
ória:
NLCLSBSONCCLS.
Parra voltar ao ponto P, a partir de Q, percorre
endo exatamente o
cam
minho inverso, a trajetória corrreta é
(A) S L C C N O S B S L C L N
(B) N O B B S L N C N O B O S
(C) S O B O N C N L S B B O N
(D) S O C O N B N L S C C O N
(E) N O C C S L N B N O C O S

23
José afirmou: “— Todos os jogad
dores de futebo
ol que não são ricos
r
jogam no Brasil ou
u jogam mal.”
Asssinale a alternaativa que indicca a sentença que representta a
neggação do que Jo
osé afirmou.
(A) Nenhum jogad
dor de futebol que não é rico
o joga no Brasil ou
joga mal.
(B) Todos os jogaadores de futeb
bol que não sãão ricos não joggam
no Brasil e não
o jogam mal.
(C) Algum jogador de futebol qu
ue não é rico não joga no Brasil e
não joga mal.
(D) Algum jogado
or de futebol é rico mas jogaa no Brasil ou joga
j
mal.
(E) Nenhum jogad
dor de futebol que é rico jogaa no Brasil ou joga
j
mal.

24
Anttônio utiliza exxclusivamente a regra a seguir para aprovarr ou
não
o os possíveis candidatos a namorar sua filhaa:
“—
— Se não for torccedor do Vasco
o então tem quee ser rico ou go
ostar
de música clássica
a”.
nsidere os segu
uintes candidato
os:
Con
Ped
dro: torcedor do
d Flamengo, não
n é rico, não
o gosta de mú
úsica
clásssica.
Carrlos: torcedor do Vasco, é rico, gosta de músicca clássica.
Maarcos: torcedorr do São Raim
mundo, é rico, gosta de mú
úsica
clásssica.
Tiaggo: torcedor do
d Vasco, não
o é rico, não gosta de mú
úsica
clásssica.
Bru
uno: torcedor do
o Nacional, não
o é rico, gosta de
d música clássica.
Classificando cadaa um desses cin
nco candidatos,, na ordem em que
eles foram apreseentados, como
o aprovado (A) ou não aprovvado
A
tem‐se,, respectivamen
nte,
(N) segundo a regra utilizada por Antônio,
(A) A, A, A, A e A.
(B) N, A, A, A e A.
(C) N, A, N, A e A.
(D) N, A, N, N e A..
(E) N, A, N, A e N..

No
oções de Informáti
I
ca
26
O MS
M Word 2010
0 BR para Win
ndows oferece diversos recursos
parra a correção do
o texto digitado
o. Dentre essess recursos, o ataalho
de teclado Shift + F3 deve ser utiilizado com a finalidade de
(A) alterar o texto
o de minúsculo para maiúsculo
o e vice‐versa.
(B) alterar o texto
o de subscrito p
para sobrescrito
o e vice‐versa.
(C) alterar o texto
o configurado eem uma coluna para duas colu
unas
e vice‐versa.
(D) alterar o textto com determ
minado espaçam
mento vertical em
outro e vice‐versa.
(E) alterar o textto com fonte de determinaado tamanho para
p
outro maior e vice‐versa.

27
A fiigura ilustra a jaanela do Windo
ows Explorer.

Os componentess identificadoss pelos núme
eros 1 e 4 são
den
nominados, resspectivamente:
(A) Painel de naveegação e Barra de endereços
(B) Painel de naveegação e Barra de ferramentas
(C) Painel da biblioteca e Barra d
de endereços
(D) Painel de detaalhes e Barra dee ferramentas
(E) Painel de detaalhes e Barra dee endereços
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Um
m funcionário do Tribunal de Justiça
J
do Amaazonas, selecion
na a
passta C:\TJ_AM no Window
ws Explorer, na qual esstão
arm
mazenados diveersos arquivos armazenados, e executa o ataalho
de teclado Ctrl + A. Esse atallho de teclado
o gera o seguinte
resultado:
o arquivos arm
mazenados na pasta
p
C:\TJ_AM
M de
(A) Exclui todos os
forma perman
nente.
(B) Transfere todo
os os arquivos armazenados na
n pasta C:\TJ__AM
para a Lixeira.
a
n pasta C:\TJ__AM
na
(C) Ordena todoss os arquivos armazenados
por nome.
(D) Classifica todo
os os arquivos armazenados na
n pasta C:\TJ__AM
por data.
os os arquivos armazenados
a
n pasta C:\TJ_A
na
AM.
(E) Seleciona todo

29
Um
m funcionário do
d Tribunal de Justiça do Amaazonas digitou um
texxto no Word 2010
2
BR para Windows. Paara corrigir algguns
asp
pectos no texto, executou os procedimentos
p
listados a seguir.
• Selecionou o título, configu
urado na cor preta,
p
e aciono
ou o
ícone IC_1 parra aplicar a cor azul;
• Selecionou o segundo
s
parággrafo e acionou o ícone IC_2 para
p
aumentar o níível de recuo do
o parágrafo.
Os ícones IC_1 e IC
C_2 são, respecctivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FGV ‐ Projeetos
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A figura
f
a seguirr ilustra um equipamento
e
e
especificado
co
omo
Imp
pressora multiffuncional Epson
n Wireless 4532
2.

Ten
ndo por foco a especificaçãão desse equip
pamento, podee‐se
con
ncluir que
(A) imprime com velocidades dee até 4532 bps.
(B) gera listagens impressas a lasser.
(C) suporta comunicação sem fio
os.
(D) possui capacid
dade de armazeenamento de 4532 GB.
(E) é conectada a um microcom
mputador por meio da interfface
PCI‐Express.
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31
Sob
bre a composiçção, funcionameento e atribuiçõ
ões do Tribunaal de
Justiça do Estado do Amazonas, aanalise as afirm
mativas a seguirr.
d Justiça tem
m sede na Capital do Estaado,
I. O Tribunal de
jurisdição em todo o territó
ório do Estado
o, sendo compo
osto
por 19 Desembargadores.
II. O Tribunal de Justiça tem co
omo órgãos julggadores o Tribu
unal
Pleno, as Câm
maras Isoladass Cíveis e Crim
minais, as Câmaras
Reunidas e o Conselho
C
da Maagistratura.
III. O Tribunal Pleno
P
funcionará com a pre
esença mínimaa da
maioria absoluta de seus membros desiimpedidos, e será
s
secretariado pelo
p Secretário Geral do Tribunal de Justiça.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
c
(D) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c
(E) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.

32
O Estatuto
E
dos Funcionários Públlicos Civis do Esstado do Amazo
onas
pre
evê, que será co
onsiderado com
mo de efetivo exercício,
e
o perííodo
de afastamento do
o funcionário em
m virtude de:
I. Licença, inclussive a que determinar a perda do vencimento
o.
II. Competições esportivas em
m que represen
nte o Brasil ou
o o
Estado do Amazonas.
III. Prestação de concurso
c
públicco.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
c
(B) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
c
(D) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
(E) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.

33
Seggundo a Lei Complementar
C
n. 17/97 – Lei de Divisão e
Orgganização Judicciária do Estado do Amazonas –, conceder‐se‐á
lice
ença ao Magistrrado
I. Para tratamento de saúde ou por motivvo de doença em
pessoa da fam
mília;
II. Para prestação
o de serviços à Justiça Eleitoraal.
III. Para frequênccia a curso ou seminário de aperfeiçoament
a
to e
estudos, a critério do Tribun
nal Pleno, pelo
o prazo máximo
o de
dois anos.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
(C) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
c
(D) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c
(E) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.
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37

São deveres do funcionário, segundo o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado do Amazonas, além do exercício das
atribuições de seu cargo,
I. a assiduidade e a pontualidade.
II. o sigilo sobre os assuntos da repartição.
III. a urbanidade com companheiros de serviços e público em
geral.
Assinale:
(A) se somente o item I estiver correto.
(B) se somente o item II estiver correto.
(C) se somente os itens I e II estiverem corretos.
(D) se somente os itens II e III estiverem corretos.
(E) se todos os itens estiverem corretos.

A Lei n. 1.762/86 dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários
públicos civis do Estado do Amazonas.
De acordo com tal diploma, as formas de provimento dos cargos
públicos estão relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Promoção.
(B) Nomeação.
(C) Readmissão.
(D) Remoção.
(E) Reintegração.

35
Com relação às incompatibilidades no exercício da Magistratura,
previstas na LC n. 17/97, assinale a afirmativa correta.
(A) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma,
Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha
colateral, até o 2º grau.
(B) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma,
Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha
colateral, até o 4º grau.
(C) Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros
mutuamente impedidos que votar, excluirá a participação do
outro no julgamento.
(D) No mesmo juízo não podem servir, conjuntamente como Juiz
de Direito ou Substituto, parentes consanguíneos ou afins até
o 2º grau.
(E) São nulos os atos praticados pelo Juiz, antes de se tornar
incompatível.

36
É assegurado ao funcionário o direito de requerer, representar,
pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das
normas de urbanidade. O prazo para pleitear na esfera
administrativa, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado do Amazonas, quanto aos atos de demissão, cassação
de aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes à matéria
patrimonial, é de
(A) cento e oitenta dias.
(B) um ano.
(C) dois anos.
(D) três anos.
(E) cinco anos.
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38
A Lei Ordinária n. 3.226/08, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Amazonas, prevê a existência das seguintes vantagens
e benefícios, na forma e condições da lei, para os servidores
efetivos dos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Gratificação Adicional de Qualificação.
(B) Auxílio Creche.
(C) Auxílio Alimentação.
(D) Auxílio Saúde.
(E) Ajuda de Custo.

39
A LC n. 17/97 dispõe que estão sujeitos às correições gerais os
processos findos, iniciados no triênio anterior à correição, e os
pendentes, exceto
(A) os que estiverem com recursos interpostos, se ainda não
esgotado o prazo para alegações e remessa.
(B) os conclusos para julgamento, ainda que excedidos os prazos
legais.
(C) os que estiverem com recursos interpostos, ainda que
esgotado o prazo para alegações e remessa.
(D) os preparados para o júri, mesmo quando não houver sessão
convocada.
(E) os conclusos para julgamento, se o juiz vinculado estiver
afastado.

40
A Lei n. 1.762/86 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado do Amazonas – traz algumas definições a serem adotadas
no âmbito de sua incidência.
Dentre as definições listadas a seguir, assinale a incorreta.
(A) Classe – é o conjunto de cargos de diferentes denominações
e com atribuições, responsabilidades e padrões de
vencimento diversos.
(B) Lotação – é o numero de cargos e funções gratificadas fixado
para cada repartição, ou ainda o número de servidores que
devem ter exercício em cada unidade administrativa.
(C) Série de Classes – é o conjunto de classes da mesma
denominação dispostas, hierarquicamente, de acordo com o
grau de complexidade das atribuições, nível de
responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do
funcionário.
(D) Funcionário – é a pessoa legalmente investida em cargo
público.
(E) Cargo – é a designação do conjunto de atribuições e
responsabilidades cometidos a um funcionário identificando‐
se pelas características de criação por lei, denominação
própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado.
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A respeito do papel desempenhado pelo conciliador e pelo
mediador, assinale a afirmativa correta.
(A) O mediador desempenha o papel de previamente preparar as
partes envolvidas no conflito para serem ouvidas pela Justiça.
(B) O conciliador tem uma função mais ativa de propor
alternativas enquanto o mediador seria apenas um facilitador
nas negociações entre os envolvidos.
(C) O mediador está ligado a conflitos mais restritos enquanto o
conciliador esta ligado a conflitos mais amplos ou de caráter
multidimensional.
(D) O conciliador adotaria uma postura mais passiva enquanto o
mediador exerceria um papel mais ativo com vista à
realização de acordo entre as partes.
(E) O conciliador somente é acionado quando o mediador falha
na sua função em construir o consenso entre os sujeitos
envolvidos na situação.

42
Os programas de saúde do trabalhador em situação de
dependência química estimulam ações pautadas na redução de
danos. Seus objetivos estão listados a seguir, à exceção de um.
Assinale‐o.
(A) Considera os pequenos decréscimos de mudança como algo
que deve ser incentivado.
(B) Facilita o acesso da população às alternativas culturais e de
lazer.
(C) Estimula a mudança de comportamento relacionando‐a ao
período de vida da pessoa.
(D) Privilegia as iniciativas que coíbem o uso de álcool nos
ambientes de trabalho.
(E) Constitui alternativas de estilo de vida que não considerem o
consumo de álcool.

43
A respeito dos princípios fundamentais que regem a atuação dos
conciliadores e mediadores, assinale a afirmativa correta.
(A) A imparcialidade pode e deve ser relativizada nos casos em
que é evidente a diferença socioeconômica dos envolvidos no
processo.
(B) A manutenção do sigilo deve ser assegurada
permanentemente mesmo nas situações que envolvam a
violação da ordem pública e das leis.
(C) A capacitação periódica e continuada é um dever precípuo
dos conciliadores e mediadores como forma de manter a
competência necessária.
(D) A prestação de serviços profissionais aos envolvidos no
processo de conciliação e mediação é permitida pela Justiça
desde que com a anuência das partes.
(E) A suspensão das sessões não constitui prerrogativa dos
conciliadores que só podem fazê‐lo com prévia autorização
judicial.
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44
A organização das políticas sociais sofreu significativas mudanças
em face das características assumidas pela forma como o Estado
brasileiro se relaciona com a sociedade civil.
Dentre as principais alterações destaca‐se a tendência de
(A) incorporação de processos de planejamento social a
curtíssimo prazo.
(B) composição de redes de serviços sociais articuladas apenas
ao nível local.
(C) promoção de planejamentos de políticas sociais que se
encerram nelas próprias.
(D) criação de instâncias de controle social exclusivas da esfera
governamental.
(E) valorização da dinâmica local na construção da
descentralização de políticas sociais.

45
Sobre as novas possibilidades de ação profissional do Assistente
Social, considere as afirmativas a seguir e assinale V para a
verdadeira e F para a falsa.
( ) Participa das atividades de assessoria em diferentes níveis de
gestão das políticas sociais.
( ) Participa dos processos de capacitação e acompanhamento
das instâncias de controle social.
( ) Participa das ações de cunho intermunicipal ou regional com
articulação dos serviços públicos.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) F, V e F.
(C) V, V e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e F.

46
As ações profissionais nas instituições públicas estatais sofrem
processos de retração e ampliação no que se refere à realização
de algumas de suas atribuições históricas, como é o caso das
atividades de orientação e acompanhamento social a indivíduos,
grupos e famílias.
Esta situação permite afirmar que estas atividades
(A) perderam centralidade pela inexistência de suporte material
e institucional apropriados.
(B) ganharam um novo lugar institucional ao serem demandadas
para resolução de conflitos.
(C) possuem centralidade, mas oscilam em ritmo e eficácia de
sua capacidade de intervenção.
(D) foram substituídas pelos procedimentos técnicos e
administrativos de acompanhamento dos programas.
(E) sofreram um giro de orientação ao se voltarem para a
educação formal e moral e dos usuários.
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47

50

O Trabalho do Assistente Social desenvolve‐se em espaços
institucionais e organizacionais definidos, sendo estes instâncias
que interferem na prática profissional.
Sobre a natureza destas instâncias, assinale a afirmativa correta.
(A) As instituições caracterizam‐se por se constituírem como um
conjunto de saberes, normas e valores.
(B) As organizações são estruturas materiais que independem
das proposições institucionais.
(C) As instituições efetivam na prática social as normas e valores
produzidos no âmbito das organizações.
(D) As organizações, hierarquicamente, situam‐se no plano
abrangente e não operacional do sistema.
(E) As organizações representam o nível das normas e
concepções das ações referidas à política social.

Leia o fragmento a seguir:
“No âmbito do planejamento de políticas públicas, o _____
demarca as decisões gerais do sistema, suas estratégias e
diretrizes, enquanto o _____ detalha, por setor, a política, metas
e medidas instrumentais. Finalmente, o _____ é o instrumento
técnico‐operativo de execução, sendo o elemento de menor nível
de agregação de decisões”.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) Projeto – Plano – Programa
(B) Plano – Projeto – Programa
(C) Programa – Projeto – Plano
(D) Plano – Programa – Projeto
(E) Programa – Plano – Projeto

48

51

No processo de avaliação de programas sociais destaca‐se a
análise de aspectos referentes ao financiamento e os gastos.
Avaliar as fontes dos recursos e os gastos de um programa social
requer alguns indicadores que se constituem como elementos
empíricos de análise.
Na avaliação de uma política social destaca‐se o indicador
referente à direção dos gastos, caracterizado pela
(A) identificação da abrangência do programa avaliado quanto ao
número de pessoas beneficiadas.
(B) definição do percentual de crescimento ou de redução de
recursos ao longo dos anos.
(C) percepção da existência de complementaridade entre a
política avaliada e as demais.
(D) comparação entre os recursos aprovados e aqueles
efetivamente executados.
(E) avaliação do grau de prioridade recebido pelos programas,
benefícios, projetos e serviços.

As condutas técnicas e racionais que orientam as ações da
política social, sendo meio para a realização do trabalho
profissional, compõem
(A) a concepção liberal.
(B) a concepção burocrática.
(C) a concepção estrutural.
(D) a concepção metodológica.
(E) a concepção programática.

49
Sobre o papel da entrevista enquanto instrumento do trabalho
profissional no âmbito das organizações responsáveis pelas
políticas sociais assinale V ou F:
( ) Trata‐se de um instrumento que necessariamente decorre
das formulações teórico‐metodológicas que orientam o
trabalho profissional;
( ) Trata‐se de um recurso interventivo, não tendo assim o
caráter investigativo das condições de vida da população
usuária dos serviços sociais;
( ) Trata‐se de um instrumento meramente institucional,
definido a priori, cuja estrutura e sentido independem dos
objetivos do trabalho do Assistente Social.
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.
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52
O Assistente Social deve realizar um parecer a fim de subsidiar
uma decisão sobre determinada situação e instruir a decisão de
outros profissionais.
Nesse caso, o Assistente Social é responsável pela elaboração de
(A) um diagnóstico social no sentido de verificar as variáveis
econômicas, sociais e morais em tela.
(B) um estudo social para reconhecer as demandas dos usuários
e apresentá‐las aos estabelecimentos.
(C) uma avaliação social para averiguar a veracidade dos fatos
relacionados à situação em questão.
(D) um relatório social no qual constam os encaminhamentos
possíveis para a resolução do problema.
(E) uma perícia social que tem por fim produzir um laudo social
sobre determinada situação.

53
Em um estabelecimento responsável pela operacionalização do
sistema de bem‐estar social, no que se refere à relação entre o
Assistente Social e o usuário, o Assistente Social
(A) precisa levar em consideração os objetivos institucionais que
se sobrepõem aos objetivos profissionais e aos interesses dos
usuários.
(B) deve respeitar as decisões dos usuários, desde que estas não
sejam contrárias aos valores e normas das instituições sociais.
(C) é o agente institucional responsável por mediar as relações
entre os usuários e as diversas organizações sociais.
(D) é o profissional responsável por esclarecer os usuários sobre
os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional mesmo
que fira o sigilo profissional.
(E) é o agente institucional subordinado e, portanto, sem
autonomia para conduzir as reivindicações sociais da
população que busca os serviços sociais.
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54

58

A criação, a definição das funções e a composição dos conselhos
municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do
adolescente estão previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente como
(A) medidas de fiscalização das entidades de atendimento.
(B) competências do Poder Judiciário.
(C) responsabilidades da sociedade civil.
(D) competências da Justiça da Infância e da Juventude.
(E) diretrizes da política de atendimento.

A realização de pesquisas pelos assistentes sociais amplia o leque
de possibilidades e valoriza a dimensão crítica e investigativa que
pauta o exercício profissional, segundo o Projeto Ético e Político
do Serviço Social.
Nesse caso, as atividades de pesquisa estariam voltadas para
(A) descrever os fenômenos sociais que contextualizam a prática
profissional.
(B) o desvelar a realidade social como uma totalidade histórica.
(C) investigar quantitativamente os problemas sociais.
(D) abordar empiricamente os fenômenos sociais que interferem
nas condições de vida da população.
(E) sistematizar os processos de levantamento de dados sobre a
população.

55
Acerca das alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente,
analise as afirmativas a seguir.
I. A adoção é tratada como medida excepcional à qual se deve
recorrer apenas quando esgotados os recursos de
manutenção da criança ou do adolescente na família natural
ou extensa.
II. A prática da adoção é elevada ao patamar de política pública.
III. A nova legislação contribui para o aumento da chamada
“adoção à brasileira”.
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 somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

56
A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente
representou um avanço importante em relação ao esforço de
superação das práticas e valores que afirmavam, até aquele
momento, a doutrina da
(A) infância desvalida.
(B) proteção integral.
(C) situação irregular.
(D) condição de sujeito de direitos.
(E) infância abandonada.

57
O Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta não só os
direitos das crianças e adolescentes como também os deveres
daqueles que possuem responsabilidades constitucionais de
assegurá‐los. No capítulo que trata do Direito à Educação, à
Cultura, ao Esporte e ao Lazer, é destacado, dentre outras
competências do poder público, o recenseamento dos educandos
no ensino fundamental, fazer‐lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsável, pela frequência à escola.
Nesse caso, especificamente, caberia ao Assistente Social, em
consonância ao projeto ético e político profissional,
(A) assegurar‐se de que os pais ou responsáveis estão
acompanhando a frequência deus filhos ou pupilos.
(B) assessorar a escola na adequação às exigências do ECA.
(C) acionar redes socioassistenciais de apoio que atuam com a
questão educacional.
(D) verificar se o Estado vem cumprindo com os seus deveres.
(E) mobilizar a comunidade escolar para a importância da
frequência escolar.
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A prestação dos serviços socioassistenciais constitui um dos
pilares de sustentação da política de assistência social com vistas
a assegurar os diferentes níveis de proteção social previstas na
PNAS.
Na Política Nacional de Assistência Social o Plantão Social é
considerado como
(A) forma típica de organização do trabalho na política de
assistência.
(B) serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
(C) serviço da Proteção Social Básica.
(D) serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade.
(E) forma já ultrapassa de organização do trabalho do Assistente
Social na área de assistência.

60
Os processos econômicos aliados às mudanças nas dinâmicas
familiares provocam novos arranjos de famílias que precisam ser
considerados pelos formuladores, gestores e executores das
políticas públicas. O crescimento das famílias monoparentais, por
exemplo, já produz importantes rebatimentos na condução da
política de assistência social. O mesmo vem ocorrendo com as
famílias extensas em relação às Varas de Família.
Essas situações acabam evidenciando que a família
(A) mantém‐se praticamente a mesma em todos os períodos
históricos.
(B) é a célula mater da sociedade, a base de toda a organização
social.
(C) é a principal unidade econômica em qualquer época histórica.
(D) configura‐se segundo a dinâmica social de cada época
histórica.
(E) desempenha, sob o ponto de vista econômico, funções que
não se alteraram com essas mudanças.

61
A mediação de conflitos tornou‐se um campo de interesse teórico
e prático em várias esferas da vida social, mobilizando
profissionais e autoridades de diferentes campos de atuação.
O acirramento das disputas e a pequena capacidade de resolução
de determinados conflitos pelas partes envolvidas, têm
contribuído decisivamente para
(A) a maior autonomia dos litigantes.
(B) a desinstitucionalização dos conflitos.
(C) a cultura da negociação.
(D) a imputabilidade penal.
(E) a judicialização da vida privada.
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65

A participação do Assistente Social em equipes multidisciplinares
torna‐se cada vez mais uma exigência profissional em face da
organização e do formato das ações socioinstitucionais.
Sobre as implicações do trabalho do Assistente Social em equipes
multidisciplinares, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Com o novo modelo de gestão das políticas públicas, a
multidisciplinaridade tem sido empregada para permitir a
abordagem ampla dos problemas sociais.
(B) A multidisciplinaridade conserva o conceito de disciplina e
reconhece a complementaridade das diversas práticas
profissionais.
(C) O Assistente Social não pode desenvolver atividades para as
quais não possua competência teórica e técnica.
(D) A realização do trabalho multidisciplinar leva à diluição do
conhecimento científico por estimular a troca de experiências
e de lugares específicos.
(E) O trabalho multidisciplinar permite que o atendimento social
considere as situações a partir de suas várias dimensões
numa perspectiva de integração do conhecimento.

Sobre o trabalho do Assistente Social com indivíduos e famílias
numa perspectiva crítica, analise as afirmativas a seguir.
I. Exige reconstruir as situações vividas no nível individual e/ou
familiar, sem desconsiderar suas determinações sociais.
II. Requer a consideração da forma como as famílias e seus
membros experimentam as situações de vulnerabilidade
social.
III. Considera a abordagem das situações individuais e familiares
sob o prisma das relações interpessoais e de ajuda.
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.

63
Sobre as determinações sociopolíticas e institucionais para a
atuação do Assistente Social, assinale a afirmativa correta.
(A) A oferta de serviços sociais na esfera pública está submetida
à lógica mercantil, produtivista e a uma razão instrumental e
burocrática.
(B) As políticas sociais são orientadas pelo padrão de regulação
social que prima pela universalização e democratização das
ações.
(C) O Incentivo governamental através de amplos recursos
privilegia o desenvolvimento de ações de cunho pedagógico e
a articulação política.
(D) As instâncias de gestão e controle social tornaram‐se
refratárias à participação dos assistentes sociais em face da
direção política de sua atuação.
(E) O processo de descentralização na vertente neoliberal
significou a democratização e federalização dos recursos
públicos.

64
Com relação à inserção do Assistente Social nos espaços
socioocupacionais dos diferentes estabelecimentos responsáveis
pelas políticas sociais, analise as afirmativas a seguir.
I. O Assistente Social ingressa nas organizações como parte de
um coletivo de trabalhadores, realizando um trabalho
combinado ou cooperativo.
II. A relação que o Assistente Social estabelece com o objeto de
seu trabalho depende do recorte das políticas sociais
realizado institucionalmente.
III. O trabalho do Assistente Social sofre influência dos processos
socioinstitucionais por não dispor de todos os meios
necessários à execução de seu trabalho.
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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O envolvimento do Assistente Social na administração de serviços
e benefícios sociais para os trabalhadores e suas famílias, é
marcado pelos processos voltados para
(A) a reprodução material da força de trabalho.
(B) o controle da força de trabalho.
(C) o tratamento espiritual da força de trabalho.
(D) a valorização da força de trabalho.
(E) a socialização dos lucros obtidos pelas empresas.

67
A pesquisa social é o processo que permite a obtenção de novos
conhecimentos acerca da realidade social e de seus sujeitos.
Dentre as etapas desse processo, o momento da análise consiste
em
(A) planejar a pesquisa em sua dimensão mais ampla,
envolvendo a delimitação do objeto, os objetivos e a
metodologia a ser empregada.
(B) operacionalizar as variáveis empíricas mediante a seleção dos
indicadores sociais e seus instrumentos metodológicos.
(C) organizar e sumariar os dados obtidos para responder ao
problema previamente proposto para a investigação.
(D) definir as categorias teóricas e empíricas que permitirão a
ligação entre os conhecimentos, para a interpretação do
objeto da pesquisa.
(E) conhecer os elementos que compõem a preparação da
investigação para definir o objeto da pesquisa por meio da
formulação de uma questão.

68
No Brasil, de forma geral, a presença do Estado no âmbito
familiar tem sido considerada como interferência e se expressa
por meio dos dispositivos sociais listados a seguir, à exceção de
um. Assinale‐o.
(A) Ordem Médica.
(B) Política Demográfica.
(C) Aparato Jurídico.
(D) Aparato Assistencial.
(E) Legislação Social.

Tipo 2 – Cor Verde

Página 12

Concurso Público para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

FGV ‐ Projetos

69

73

O princípio da “universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas” que orienta a Política Nacional de Assistência
Social, expressa de forma precisa
(A) sua dimensão seletiva da seguridade social.
(B) seu sentido instrumental da assistência social.
(C) sua função estratégica na consolidação da cidadania.
(D) sua subordinação às demais políticas públicas.
(E) sua independência das políticas econômicas.

No âmbito do poder judiciário, a atuação do Assistente Social se
dá de forma a auxiliar os processos de decisão. Nesse espaço
ocupacional têm prevalecido as atribuições relacionadas à
(A) realização e avaliação de estudos e pesquisas.
(B) coordenação de planos, programas e projetos.
(C) realização de perícias, laudos e pareceres sociais.
(D) planejamento e administração de benefícios.
(E) assessoria e consultoria técnicas.

70

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais expressa
um projeto profissional que se articula e defende um projeto
emancipador de sociedade, ou seja, uma ordem social sem
dominação‐exploração de classe, etnia e gênero.
Por essa razão, tem como valor ético central a
(A) democracia.
(B) equidade.
(C) justiça social.
(D) dignidade da pessoa humana.
(E) liberdade.

As comissões intersetoriais, previstas no SUS, subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e
órgãos competentes e por entidades representativas da
sociedade civil, têm como finalidade
(A) a articulação de políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no
âmbito do SUS.
(B) a administração dos consórcios de saúde com o intuito de
assegurar a direção única prevista no SUS.
(C) a integração dos serviços de saúde prestados pelos diferentes
entes federativos conforme previsto no SUS.
(D) a articulação dos processos de capacitação e qualificação dos
quadros da saúde nas instituições de ensino superior.
(E) a prestação contínua e progressiva de serviços de saúde,
ofertados tanto pelas instituições públicas como pelas
instituições privadas.

71
A política de seguridade social no Brasil, assim como na maior
parte dos países, resulta da combinação de dois princípios: o da
livre adesão e o da assistência pública obrigatória para a
população pobre.
Com relação à trajetória da seguridade social brasileira, assinale a
afirmativa correta.
(A) Os dois princípios marcaram igualmente as políticas de saúde,
previdência e assistência social.
(B) O primeiro princípio predominou na previdência social e o
segundo na saúde e assistência social.
(C) O primeiro princípio predominou na assistência social e o
segundo na saúde e previdência social.
(D) O primeiro princípio predominou na saúde e o segundo na
previdência e assistência social.
(E) Os dois princípios só tiveram influência no campo da
seguridade social após a Constituição de 1988.

72
A proteção social, segundo a Política Nacional de Assistência
Social, deve garantir a não aceitação das situações de reclusão e
de perda das relações. Ao tratar das necessidades que devem ser
preenchidas pela política de assistência social, a PNAS visa
garantir a segurança
(A) do rendimento.
(B) da sobrevivência.
(C) da acolhida.
(D) da autonomia.
(E) do convívio ou vivência familiar.
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75
A família tem se tornado foco e/ou referência das principais
políticas públicas no país. No entanto, a abordagem do tema
“família”, evidencia uma tensão com a qual os assistentes sociais
acabam se defrontando.
Assinale a alternativa que explicita essa função
(A) ideológica.
(B) proteção social.
(C) econômica.
(D) afetiva.
(E) de consumo.

76
As competências dos órgãos e entidades públicos na área de
educação, previstas na Política Nacional do Idoso, estão
relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Adequar currículos, metodologias e material didático aos
programas educacionais destinados ao idoso.
(B) Inserir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas
curriculares nos cursos superiores de Serviço Social.
(C) Desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à
distância, adequados às condições do idoso.
(D) Criar universidades abertas para a terceira idade,
estabelecendo mecanismos de reserva de vagas que
respeitem a proporcionalidade da população idosa em
termos de gênero e etnia.
(E) Inserir conteúdos voltados para o processo de
envelhecimento nos currículos mínimos dos diversos níveis
de ensino formal, de forma a eliminar preconceitos e a
produzir conhecimentos sobre o assunto.

77
A orientação dada aos indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais, no sentido de identificar recursos e de usá‐los
no atendimento e defesa de seus interesses, consta da legislação
profissional como
(A) uma competência profissional.
(B) um direito da categoria.
(C) um princípio ético fundamental.
(D) uma atribuição privativa do Assistente Social.
(E) um dever do Assistente Social.
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A consolidação das “redes de solidariedade” e das chamadas
“parcerias” no âmbito da ação profissional e institucional tem
configurado um traço marcante da relação entre o Estado e a
Sociedade Civil no que diz respeito às formas de gestão das
políticas sociais.
Ela tem reforçado uma relação que
(A) valoriza a capacidade de participação da sociedade civil sem
que com isso se perca a referência de que cabe ao Estado
assegurar os direitos sociais.
(B) diminui a participação da sociedade civil em detrimento da
afirmação do Estado como único responsável por assegurar
direitos.
(C) aparentemente sugere uma complementaridade quando na
verdade diminui a responsabilidade do Estado com o que é
público.
(D) consolida a perspectiva de uma esfera pública não estatal
contribuindo para o processo de consolidação dos direitos
sociais.
(E) evidencia que Estado e Sociedade Civil constituem polos
opostos, antagônicos na consolidação dos direitos sociais.

79
A elaboração de projetos de intervenção, além de responder às
necessidades inscritas na própria dinâmica do trabalho
profissional, é um componente importante para visibilidade da
ação profissional junto à instituição e à população em razão de
(A) ser construído democraticamente pela população e pela
instituição.
(B) se adequar aos objetivos institucionais e às demandas da
população.
(C) atender às exigências de eficácia e eficiência que hoje
orientam o trabalho nas políticas sociais.
(D) representar um esforço de natureza técnica sem nenhum
comprometimento ideológico.
(E) expressar a autonomia técnica, as formas de atuação e de
avaliação de seu trabalho.

80
As estratégias formuladas em resposta à questão social
evidenciam a tensão entre projetos político‐institucionais
distintos, desde o final dos anos 1980.
Essa tensão tem se revelado, sobretudo, por meio dos processos
de
(A) consolidação dos direitos sociais a partir da universalização
das formas de acesso às políticas públicas e de garantia da
participação social nas instâncias de controle social.
(B) valorização da condição de sujeito político da classe
trabalhadora e de negação das formas de gestão democrática
das políticas sociais.
(C) defesa dos direitos sociais universais e de mercantilização e
refilantropização do atendimento às necessidades sociais.
(D) ampliação das formas de controle social democrático das
políticas públicas e de incentivo à participação das
instituições da sociedade civil.
(E) adoção do modelo de gestão gerencial das políticas sociais e
de incentivo à criação das organizações sociais civis de
interesse público.
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