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Além deste caderno de provas, contendo setenta 
questões objetivas, uma questão discursiva e o 
tema de redação, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha de respostas das questões 

objetivas 

 uma folha de textos definitivos para a 

transcrição da redação 

 uma folha textos definitivos destinada à 

resposta da questão discursiva 
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 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade, e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s) 

 Confira o cargo, a cor e o tipo do seu caderno de 

provas. Caso tenha recebido caderno de cargo, cor 

ou tipo diferente do impresso em sua folha de 

respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente 

informado para o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva e 

das questões discursivas e da redação é de sua 

inteira responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Para fins de avaliação, serão levadas em 

consideração apenas as marcações realizadas na 

folha de respostas da prova objetiva, não sendo 

permitido anotar informações relativas às respostas 

em qualquer outro meio que não seja o caderno de 

provas 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

        Boa sorte! 

 

 

 

 

 5 horas é o período disponível para a 

realização da prova, já incluído o tempo para 

a marcação da folha de respostas da prova 

objetiva  

 3 horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de 

provas 

 30 minutos antes do término do período de 

prova é possível retirar-se da sala levando 
o caderno de provas 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 
deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Conhecimentos Básicos 

1 

Observe o seguinte diálogo entre mãe e filha, quando esta volta 
do cabeleireiro: 

Mãe: “O que é que houve? Você acabou não indo?” 

A recomendação sobre a língua escrita que foi seguida nessa 
pergunta feita pela mãe é que sua fala: 

(A) seja o mais informativa que requeira o propósito da 
conversação; 

(B) seja a expressão da verdade; 

(C) seja relevante; 

(D) seja breve; 

(E) evite a obscuridade. 

 

2 

Observe agora um pequeno cartaz na porta de um 
estacionamento no centro da cidade, voltado para a rua: 

SAÍDA DE VEÍCULOS 

OBRIGADO 

Nesse cartaz, a finalidade maior é: 

(A) solicitar que não se estacione na saída; 

(B) alertar para o perigo de atropelamento; 

(C) avisar que a entrada é localizada em outro lugar; 

(D) agradecer o uso do estacionamento; 

(E) evitar a entrada e a saída de veículos simultaneamente. 

 

3 

Abaixo estão cinco enunciados seguidos de uma pressuposição 
necessária para que ele faça sentido; a frase que mostra uma 
pressuposição adequada é: 

(A) Heitor lamenta que os pais de sua namorada viajem neste 
final de semana / A viagem a ser realizada é pouco demorada; 

(B) Dois amigos meus vão a São Paulo no próximo domingo / Os 
dois amigos têm namoradas na cidade de São Paulo; 

(C) Me dá pena que uma moça como ela esteja saindo com o 
Carlos / Carlos está desempregado e sem dinheiro; 

(D) Aquele casal pretende bronzear-se em Copacabana / Em 
Copacabana faz sol constantemente; 

(E) Deixou de ir ao Rio pelo excesso de calor / A pessoa que 
viajaria ao Rio não possuía roupas adequadas. 

 

4 

Observe a seguinte situação: 

Guilherme, que está viajando, pede a Magda, por e-mail, que 
compre para ele uma revista e verifique se foi publicado 
corretamente o artigo que ele havia escrito e, se isso ocorreu, 
que lhe envie. Alguns dias depois, Magda responde: “Não me 
esqueci da revista. Já a comprei.” 

Ocorre nessa situação uma falha na comunicação, que é 
certamente devida ao seguinte fato: 

(A) Magda mentiu sobre o fato de ter comprado a revista; 

(B) Magda presta informações insuficientes a Guilherme; 

(C) Guilherme não expõe com clareza seu pedido; 

(D) Magda constrói sua resposta com ambiguidade; 

(E) Guilherme é muito prolixo em sua solicitação. 

 

5 

Observe a seguinte situação comunicativa: 

“Roberto envia a Viviane, uma escritora consagrada, um conto 
escrito por ele, para que ela lhe dê sua opinião. Ao ler o conto, no 
qual a protagonista é uma caricatura dela mesma, responde a 
Roberto: ‘Seu conto está muito bom. Estou aliviada de que não 
tenha sido escrito para publicação, mas como diversão entre nós. 
Ri muito com a protagonista. Você tem muito senso de humor e 
isso é bom para quem escreve’.” 

Pode-se inferir da resposta de Viviane que ela: 

(A) faz deduções a partir das informações de Roberto; 

(B) declara que o conto deve conter fatos humorísticos; 

(C) considera o conto indigno de publicação; 

(D) reconhece a relação da protagonista com ela mesma; 

(E) não responde à solicitação de Roberto. 

 

6 

Uma das boas qualidades de um texto é a relevância da 
informação prestada; imagine que este concurso já foi realizado e 
que jornais de Rondônia publiquem, logo após as provas, 
informações sobre ele para os candidatos; nesse caso, a notícia 
mais relevante seria: 

(A) aumento do número de vagas; 

(B) entrevistas com os candidatos; 

(C) publicação do gabarito provisório; 

(D) informações sobre futuros salários; 

(E) prazo para os recursos. 

 

7 

Observe as seguintes frases de e-mails, prestando atenção ao 
emprego de diminutivos: 

1. João está bem, mas deve tomar cuidadinho. 

2. Estou um pouquinho cheio deste trabalho. 

3. Ela faz uma coisinha qualquer e logo a mãe baba. 

4. Pouco a pouco vou aprendendo um pouquinho mais. 

O que se pode depreender do emprego desses diminutivos é que 
há em: 

(A) (1) uma recomendação ao comportamento de João; 

(B) (2) uma maior intensidade na afirmação; 

(C) (2) e (4) idêntico valor; 

(D) (3) um valor afetivo; 

(E) (4) um valor irônico. 

 

8 

Os pronomes pessoais podem mostrar valor anafórico (quando se 
referem a algo já presente no texto) ou dêitico (quando se 
referem a elementos da situação de comunicação).  

A opção em que o pronome sublinhado tem valor dêitico é: 

(A) O pagamento, não se deve esperá-lo para tão cedo. 

(B) Os maridos cuidam das mulheres quando elas adoecem. 

(C) Quem disse isso? Você?. 

(D) Trabalhar é duro, mas eu o faço com prazer. 

(E) Você acha que é esperto, João? 
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9 

“Chamou Carlos e lhe disse: Amanhã irei ver você.” 

Nesse segmento, “Amanhã irei ver você” é exemplo de discurso 
direto; colocando a frase em discurso indireto precedido da 
forma verbal “disse”, a forma adequada seria: 

(A) que irá vê-lo amanhã; 

(B) que iria vê-lo no dia seguinte; 

(C) que iria ver você amanhã; 

(D) que iria ver você no dia seguinte; 

(E) que irá ver você no dia seguinte. 

 

10 

Eis o texto de um e-mail, enviado a uma ex-namorada: 

“As fotografias estão ótimas; acho que perdi bons momentos; 
vou ver se qualquer dia desses envio uma foto minha para você, 
você sabe que eu não gosto de tirar fotos”. 

A marca linguística que está presente nesse pequeno texto é: 

(A) a formalidade da linguagem empregada; 

(B) a extensão demasiada das frases; 

(C) o uso de formas abreviadas em exagero; 

(D) a preocupação com a clareza da mensagem; 

(E) a presença de marcas da linguagem oral. 

 

11 

Um pai envia do interior do estado uma mensagem para seu 
filho, na capital: “Filho, vou até aí na segunda-feira só para 
almoçar com você!” 

Nesse caso, o termo SÓ tem o mesmo valor em: 

(A) Briguei com ele só porque ele a ofendeu; 

(B) Só por causa de dez reais, não precisava tudo isso; 

(C) Só para almoçar, eu levei mais de duas horas; 

(D) Fiquei lá só para assistir ao espetáculo; 

(E) Do arbusto, só nasceram duas flores.  

 

12 

Um comentário crítico sobre um filme dizia: “O filme é bom, MAS 
um pouco lento e monótono!”. 

A frase abaixo em que o termo MAS apresenta idêntico 
significado ao desse caso é: 

(A) Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. 

(B) Mas por que ela não veio? 

(C) Não só ele mas também ela compareceu. 

(D) Mas você é muito maluco, cara! 

(E) Você acaba de saber disso, mas como? 

 

13 

O dicionário de sinônimos de Antônio Houaiss mostra os 
seguintes para o verbo puxar: absorver, apertar, aproximar, 
ofegar, arrancar, destacar, bajular etc.  

Em todas as frases abaixo foi empregado o verbo puxar; aquela 
frase em que seria adequado o emprego de aproximar é: 

(A) Esse material puxa a tinta; 

(B) A música puxava os turistas para a praça; 

(C) O convidado puxou a cadeira para sentar-se; 

(D) O menino puxava o carrinho pela areia; 

(E) Amendoim salgado puxa cerveja. 

 

14 

Em todas as frases abaixo foram empregadas formas do tempo 
verbal do imperfeito (indicativo ou subjuntivo); a frase em que 
essa forma verbal tem o valor de ação passada dentro da qual 
ocorre outra é: 

(A) Minha filha tinha uma postura muito elegante; 

(B) Enquanto dormia, roubaram o relógio dela; 

(C) Eles pensavam visitar o centro na segunda-feira; 

(D) Se tivesse dinheiro, comprava esse carro; 

(E) Olha só onde estava o meu relógio. 

 

15 

A frase abaixo em que o verbo trabalhar pode adquirir sentido 
positivo ou negativo, conforme a situação comunicativa, é: 

(A) Aqui se vem para trabalhar; 

(B) Nesta escola se trabalha duro; 

(C) Ela trabalha fora todos os dias da semana; 

(D) Nada temos feito além de trabalhar; 

(E) Ele trabalha muito bem a pedra em suas esculturas. 

 

16 

Imagine um país de grande número de imigrantes, que mandam 
dinheiro para seus países de origem. Numa campanha 
publicitária, que se refere ao trabalho dos Correios, aparecem 
frases diferentes com o verbo mandar, utilizando duplo 
significado desse verbo: comandar ou enviar. 

A frase em que só há um desses significados possíveis é: 

(A) Não fico preocupado quando me mandam; 

(B) Em minha casa quem manda é a minha mãe; 

(C) Na família, só eu é que mando; 

(D) O sargento manda e todos obedecem; 

(E) Como eu, também meu pai mandava. 

 

17 

Segundo estudos teóricos, para que um texto conversacional  
seja eficiente, é necessário que ele respeite a máxima de 
quantidade, ou seja, que sua contribuição seja tão informativa 
quanto requeira o propósito da conversação. 

Imagine que as frases abaixo, sobre a palavra amigo, estejam 
presentes em conversa entre dois amigos, cuja finalidade é um 
deles dar para o outro conselhos sobre a amizade.  

Aquela frase em que a informação é perfeitamente adequada ao 
contexto é: 

(A) Os amigos são como os abacaxis: temos que provar muitos 
para achar um bom; 

(B) Um amigo de todo mundo não é um amigo; 

(C) Não há amigos; há momentos de amizade; 

(D) A amizade é mais difícil e rara que o amor; 

(E) A amizade é um amor que não se comunica pelos sentidos. 
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18 

Observe o seguinte diálogo, presente numa tira da célebre 
Mafalda, em que uma amiga da mãe conversa com elas: 

- Amiga: Ah, então esta é a tua filha? Que bonitinha! 

- Amiga: (dirigindo-se a Mafalda) Então, de quem você gosta 
mais: do papai ou da mamãe? 

- Mafalda: A senhora quer uma resposta standard ou uma 
resposta mais completa do que sinto por cada um deles? 

Sobre os componentes dessa tira, é correto afirmar que: 

(A) a primeira pergunta da senhora tem por objetivo criar alguma 
dificuldade para a menina; 

(B) a resposta standard aludida por Mafalda certamente 
mostraria a sua preferência por um deles; 

(C) a resposta mais completa aludida por Mafalda estaria mais de 
acordo com a situação comunicativa da tira; 

(D) o efeito cômico da tira se efetiva no fato de Mafalda fugir da 
resposta da amiga da mãe; 

(E) a primeira pergunta da senhora busca criar simpatia e 
estabelecer uma relação amistosa com Mafalda. 

 

19 

Um fabricante de ração para animais colocou no anúncio dessa 
comida a seguinte frase: 

“A qualidade de nossos produtos é tão boa que qualquer animal 
se dá conta”. 

Sobre essa frase publicitária, é correto afirmar que: 

(A) ocorre a valorização do produto por meio de uma 
comparação; 

(B) a mesma expressão pode referir-se de modo carinhoso ao 
proprietário dos animais de estimação; 

(C) a oração “que qualquer animal se dá conta” indica a causa da 
oração anterior; 

(D) a expressão “qualquer animal” mostra valor ambíguo, 
podendo ser prejudicial ao anúncio; 

(E) a frase indica que também os humanos poderiam alimentar-
se com essa ração de ótima qualidade. 

 

20 

Um diálogo entre amigos: 

   O Roberto já chegou aqui? 

   Ainda está esperando os amigos no bar. 

(A) o advérbio já indica que a ação terminará em breve; 

(B) o advérbio ainda indica que a ação está em processo; 

(C) o advérbio já na primeira frase indica que Roberto chegou 
antes do previsto; 

(D) a segunda frase mostra que Roberto já chegou ao local; 

(E) os advérbios já e ainda se referem, respectivamente, a lugar 
e a tempo. 

 

21 

Um estudante e um professor, que haviam marcado uma reunião 
de estudos após as aulas, se encontram no corredor e travam o 
seguinte diálogo: 

- Estudante: Oi, Paulo, você vai estar no seu gabinete amanhã às 
três horas, não é? 

- Professor: Bom, não sei... 

- Estudante: Mas, o senhor... (se afasta, contrariado) 

Sobre essa conversação, é correto afirmar que: 

(A) o estudante mostra não dominar o uso correto da língua, ao 
misturar os tratamentos “você” e “senhor”; 

(B) o emprego de “você” na primeira frase do estudante mostra 
descortesia, já que se trata de um professor, a quem se deve 
dirigir um tratamento respeitoso; 

(C) o tratamento de “senhor” mostra um distanciamento em 
relação ao professor, em função da situação criada; 

(D) as reticências ao final da fala do professor indicam que algo 
não foi registrado no texto; 

(E) as reticências ao final da segunda fala do estudante indicam 
dúvida sobre o que pensar. 

 

22 

A frase abaixo que mostra a presença do discurso indireto livre é: 

(A) Passageiros e parentes estavam na plataforma. Adeus, meu 
filho. O trem teve sua chegada anunciada pelo alto-falante; 

(B) Todos os passageiros carregavam malas e reclamavam 
bastante do calor; 

(C) O trem chegou buzinando de forma estridente. Todos se 
prepararam para entrar nos vagões; 

(D) Os vagões estavam vazios e muito bem limpos, não deixando 
espaço para reclamações; 

(E) A viagem transcorreu com tranquilidade e ouviam-se roncos 
de alguns que dormiam. 

 

23 

Observe a seguinte situação:  

Um casal espera, há mais de uma hora, pelo pedido de comida; 
no meio da conversa dos dois, a frase que deve ser encarada 
como ironia é: 

(A) Puxa vida! Que demora! 

(B) Já estou aborrecido. Vou falar com o gerente! 

(C) Espero que, pelo menos, a comida venha saborosa! 

(D) Que rápido é o serviço neste restaurante! 

(E) Devem estar sem funcionários suficientes! 
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24 

O futuro da Amazônia nas próximas décadas será contado pelo 
Brasil, pois ele abriga dois terços da Floresta Amazônica. A 
preservação de sua biodiversidade é uma ação que tem 
repercussões socioeconômicas em âmbito nacional e também 
global. 

Assinale a afirmativa que descreve corretamente o impacto de 
uma política de proteção ambiental e de gestão sustentável da 
Amazônia: 

(A) a conservação da cobertura vegetal, de relevância global pelo 
seu impacto na questão climática, depende da substituição 
do carvão vegetal pelo mineral, como fonte de combustível 
não poluente; 

(B) manter a floresta em pé é uma condição para que se atinjam 
as metas do Acordo de Paris (acordo do clima), que tem como 
principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa para limitar o aumento médio de temperatura global; 

(C) o Brasil pode despontar como potência ambiental regional, 
ao exercer um controle na regulação dos ciclos hídricos das 
Bacias Amazônica e do Prata, estabilizando os regimes de 
chuvas; 

(D) para os que vivem na Amazônia Legal, manter a floresta em 
pé significa perder oportunidades de gerar riqueza para o 
mercado interno e externo e melhorar a sua qualidade de 
vida; 

(E) a conservação ambiental da Amazônia depende do incentivo 
a atividades regenerativas e de baixo carbono, como as 
ligadas à agropecuária e à exportação de cacau, pimenta-do-
reino, açaí, frutas tropicais e peixes nativos, entre outros. 

 

25 

Em 2019, três meses após o desastre em Brumadinho (Minas Gerais), 
ocorreu o rompimento de duas barragens de decantação em uma 
área de extração de cassiterita na cidade de Machadinho d’Oeste, no 
Vale do Jamari, em Rondônia. A cassiterita é o principal minério do 
estanho, elemento químico usado em ligas metálicas pela indústria. 

São impactos socioambientais decorrentes da exploração de 
cassiterita em Rondônia, EXCETO: 

(A) processos erosivos, causados por desmatamento e 
escavações; 

(B) alteração geológica, pela abertura de lavras subterrâneas, 
dada a profundidade dos depósitos; 

(C) degradação da paisagem e alteração do ecossistema local, 
com redução da floresta e afugentamento dos animais; 

(D) abertura de estradas, construção de acampamentos e de 
moradias perto das minas; 

(E) poluição e assoreamento de rios e igarapés pelo despejo de 
lama de rejeito de mineração. 

 

26 

A respeito da evolução política de Rondônia, analise as 
afirmativas a seguir, assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 

(   ) Em 1943, foi constituído o Território Federal do Guaporé, com 
capital em Porto Velho, a partir do desmembramento de parte do 
Mato Grosso e do Amazonas, e faz referência ao rio Guaporé que 
divide Rondônia do Pará. 

(   ) Em 1956, o território federal recém-criado passou a se 
chamar Rondônia, em homenagem à Expedição Rondon-
Roosevelt, para construir uma linha telegráfica que conectaria 
Mato Grosso a Goiás. 

(   ) Em 1982, Rondônia se torna um estado da Federação e, nesse 
mesmo período, é implantada a sua nova organização político-
administrativa, são criados novos municípios e a urbanização é 
acelerada. 

A sequência correta é: 

(A) V     F     F; 

(B) V     V     F; 

(C) F     V     V; 

(D) V     F     V; 

(E) F     F     V. 

 

27 

A rede hidrográfica de Rondônia é representada pelo rio Madeira 
e seus afluentes, que formam sete bacias hidrográficas. A 
respeito do comprometimento das principais bacias da região, a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) 
lança um alerta sobre os desafios quanto à redução do volume de 
água dos rios e igarapés e sua degradação. 

As principais causas desse processo de degradação são, EXCETO: 

(A) exploração de ouro em garimpos aluvionais, com dragas que 
revolvem o leito dos rios, impactando a fauna aquática; 

(B) retirada das matas ciliares, comprometendo a barreira física 
que regula os processos de troca entre os ecossistemas 
terrestres e aquáticos; 

(C) urbanização desorganizada, com a ausência de saneamento 
básico e de programas de tratamento do lixo; 

(D) atividades produtivas poluentes, como o extrativismo mineral 
e a contaminação hídrica por resíduos minerais e pela lama 
das lavras; 

(E) instalação das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, o 
desmatamento e a crescente demanda por água para 
diversos usos. 
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A respeito do desenvolvimento da agricultura em Rondônia, 
analise as afirmativas a seguir, assinalando V para a(s) 
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(   ) O desenvolvimento mais sistemático das atividades agrícolas 
ocorreu nos anos 1970, a partir de projetos de colonização do 
governo federal, através do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), como o PIC Ouro Preto, na região central 
do Estado, próximo à Vila de Rondônia. 

(   ) A partir da consolidação da malha rodoviária, nos anos 1980, 
a expansão da pecuária extensiva mudou a estrutura fundiária da 
região, favorecendo a conversão de áreas agrícolas em pastagens 
e consolidando a agropecuária e a concentração de terras.  

(   ) Desde o ano 2000, a região ao sul do Estado, conhecida como 
MATOPIBA, é abarcada pelo deslocamento da fronteira agrícola 
da soja, iniciada em Mato Grosso e se expandindo em direção a 
Rondônia, exercendo uma pressão intensa na Floresta 
Amazônica. 

A sequência correta é: 

(A) V     V     V; 

(B) V     V     F; 

(C) F     F     V; 

(D) V     F     V; 

(E) F     V     F. 

 

29 

Entre os interesses envolvidos na delimitação do território 
rondoniense no período colonial, é importante destacar:  

(A) a preocupação da Coroa lusa com a conquista e manutenção 
da região amazônica, que levou ao financiamento da 
expedição de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana; 

(B) a expulsão dos holandeses do Maranhão, que levou à 
fundação de fortificações na embocadura do Amazonas, 
como o Forte de São Joaquim e o Forte do Presépio de Santa 
Maria; 

(C) a ação de bandeirantes em busca de ouro aluvial e outras 
riquezas do sertão, como a de Raposo Tavares, que partiu de 
Belém e chegou à Bolívia, atingindo a foz do rio Jamari; 

(D) as atividades missionárias dos jesuítas, que implantavam 
aldeamentos e, com base na mão de obra indígena, 
tornavam-se os principais fornecedores das drogas do sertão;  

(E) a implantação de vilas no Vale do Guaporé, pela Companhia 
de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que estimulou a 
imigração de colonos pobres oriundos de outras capitanias. 

 

30 

Dentre os sistemas gerais de circulação atmosférica de destaque 
para Rondônia, assim como para a Amazônia como um todo, 
responsáveis pelos padrões hidrológicos e climáticos, vale 
ressaltar o sistema meteorológico que atua nos trópicos, onde se 
encontram os ventos nordeste e leste, conhecidos como 
anticiclone dos Açores e anticiclone do Atlântico Sul, 
respectivamente. 

O trecho se refere ao sistema meteorológico denominado: 

(A) Zona de Convergência Tropical; 

(B) Zona de Convergência Intertropical; 

(C) Zona de Convergência do Atlântico; 

(D) Zona de Convergência do Pacífico; 

(E) Zona de Convergência Equatorial. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

Joana está em tratamento de um câncer em estágio de cuidados 

paliativos, apresentando uma série de limitações que exigem 

cuidado direto e contínuo, pois não consegue deambular ou 

mesmo administrar de forma autônoma seus medicamentos ou 

alimentação. Ela possui uma filha de 8 anos de idade, que foi 

afastada do pai devido a situações de abuso sexual por ele 

perpetradas contra a criança. Não foi localizada nenhuma outra 

referência familiar ou de vínculo afetivo da criança para os seus 

cuidados. A partir desse histórico, a equipe de Serviço Social 

encaminhou o caso ao Ministério Público, solicitando arrolar a 

criança em programa de adoção.  

Segundo a Lei nº 12.010/2009, a ação da equipe foi: 
(A) improcedente, já que inicialmente a situação deveria ser 

encaminhada para o Conselho Tutelar do território; 

(B) improcedente, tendo em vista que a adoção é uma medida 

excepcional e irrevogável, portanto, em caso de melhora da 

genitora, a criança não poderia retornar a sua família natural; 

(C) improcedente, pois a colocação da criança em família 

substituta é uma decisão judicial e deve ser precedida de sua 

preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizado 

pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e 

da Juventude; 

(D) procedente, já que, uma vez esgotados os recursos para 

reinserção na família natural, a criança deve ser encaminhada 

para o estabelecimento de guarda de uma família adotante; 

(E) procedente, devendo o juiz indicar a retirada do poder 

familiar dos pais diante de qualquer impossibilidade de 

cuidados. 

. 

 

32 

Uma das características do neoliberalismo é o surgimento do 
neoconservadorismo, cuja ideologia dissemina, segundo Fuziwara 
(2021): 

(A) o comunitarismo e a burocracia; 

(B) o aconselhamento e o coletivismo; 

(C) a racionalidade tecnocrática e pragmática; 

(D) a coesão social e a participação popular; 

(E) o empreendedorismo e a totalidade social. 
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Ana, pessoa com transtorno mental, tem o CRAS como a sua 
principal referência de vínculos comunitários. Sempre que não se 
sente bem, solicita atendimento da equipe técnica do referido 
equipamento da assistência social, e, quando não encontra a 
equipe, atenta contra a sua própria vida. Seus familiares residem 
no território, têm conhecimento do fato, mas não acreditam na 
mudança ou controle das crises de Ana, e por isso não assumem 
qualquer tipo de cuidado com ela, deixando-a em situação de 
rua.  

No caso em tela, o assistente social, a partir do conhecimento da 
PNAS, deve: 

(A) encaminhar o caso para o Centro de Atendimento à 
População em Situação de Rua da cidade; 

(B) produzir uma ação interventiva intersetorial entre CRAS, 
CREAS, CAPS e demais órgãos das políticas setoriais do 
território; 

(C) encaminhar o caso para o CAPS e para o Ministério Público, 
informando a situação de maus-tratos da família para com a 
usuária; 

(D) propor ações interventivas com a família, inserindo-a em 
atividades do SCFV, obedecendo ao princípio da 
matricialidade da família; 

(E) encaminhar o caso para o CAPS e solicitar internação em 
Residência Inclusiva. 

 

34 

Ao analisar o Serviço Social, Iamamoto e Carvalho (1982) 
concluem que a atuação dos assistentes sociais “participa tanto 
dos mecanismos de dominação e exploração como (...) de 
respostas a necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora”, ou seja, é mediada pelos interesses das classes em 
disputa na sociedade.  

Essa relação investe a profissão de um caráter: 

(A) emancipador; 

(B) conservador; 

(C) contraditório; 

(D) revolucionário; 

(E) tradicional. 

 

35 

A área sociojurídica, para Borgianni (2013), apresenta diversos 
desafios para o assistente social na sua intervenção, 
notadamente ao buscar reproduzir as determinações que 
constituem a totalidade sobre a qual atuamos.  

Nesse sentido, é próprio da intervenção do assistente social o(a): 

(A) estudo social; 

(B) pesquisa social; 

(C) prontuário social; 

(D) análise institucional; 

(E) relatório social. 

 

36 

Toniolo (2020) afirma que não se pode pensar a produção de 
documentos técnicos de assistentes sociais sem pensar também 
em suas atribuições profissionais.  

Seguindo esse raciocínio, ao participar de trabalho 
interdisciplinar, ao exarar um parecer social, o assistente social: 

(A) consultará os outros profissionais, mas fará prevalecer sua 
avaliação; 

(B) buscará obrigatoriamente a contribuição do(s) usuário(s) a 
quem o parecer se destina; 

(C) terá que se respaldar em bibliografia especializada sobre o 
objeto do documento; 

(D) irá destacá-lo dos pareceres dos demais profissionais, de 
forma a explicitar sua opinião; 

(E) deverá solicitar a aprovação da sua chefia imediata. 

 

37 

Hortência, mãe de dois filhos adolescentes, recorre ao 
atendimento no CRAS, informando que seu companheiro, pai de 
seus filhos, foi recolhido ao sistema prisional após julgamento de 
delito por ele cometido. Solicita ao assistente social o 
requerimento do auxílio-reclusão para complementar a 
manutenção da prole, pois não possui nenhuma renda.  

Diante dessa situação e entendimento sobre os benefícios 
previdenciários, cabe ao assistente social: 

(A) requerer o benefício, independentemente da qualidade de 
segurado do detento; 

(B) encaminhar a usuária ao advogado de seu companheiro, para 
que ele realize o procedimento; 

(C) antes de qualquer ação, verificar se o detento tinha qualidade 
de segurado no período em que foi preso; 

(D) orientar a usuária a procurar a Defensoria Pública para 
solicitar pensão alimentícia devido à detenção de seu 
companheiro; 

(E) informar a usuária que ela deve procurar o Serviço Social do 
sistema prisional a fim de fazer o requerimento. 

 

38 

Pensando no trabalho dos assistentes sociais e psicólogos no 
sociojurídico, Reis e Brum (2020) avaliam que a cultura punitivista 
e sua superação representam um grande desafio e requer dos 
profissionais a busca constante pela qualificação, que tem início 
no(a): 

(A) prática profissional; 

(B) curso de Especialização; 

(C) formação profissional acadêmica; 

(D) interesse por literatura específica; 

(E) observância aos Códigos de Ética profissionais. 
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A perícia social é um dos principais instrumentos utilizados pelo 
assistente social no sociojurídico. Para Mioto (2001), o eixo de 
sustentação de uma perícia social possui quatro elementos.  

São eles: 

(A) justificativa teórica, metodologia, sistematização e metas a 
cumprir; 

(B) tese, diagnóstico, objetivos e competência político-
organizativa; 

(C) planejamento factível, autossuficiência, descrição e 
posicionamento profissional; 

(D) competência técnica, autonomia, competência teórico-
metodológica e compromisso ético; 

(E) arcabouço teórico, sustentação metodológica, resultados 
explicitados e conclusão. 

 

40 

O assistente social, na sua ação como perito, deve estar atento a 
três princípios norteadores: 

I. toda situação é uma situação a ser descoberta; 

II. todo processo de perícia social é também um processo de 
intervenção; 

III. possibilidade de a perícia social provocar impactos na vida dos 
sujeitos envolvidos. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente I; 

(B) somente III; 

(C) somente I e III; 

(D) somente II e III; 

(E) I, II e III. 

 

41 

Ao refletirem sobre a produção de conhecimento no Serviço 
Social atualmente, Vasconcelos e Baltar (2020) afirmam que a 
direção social que a prática profissional do assistente social e 
suas tendências vem tomando só pode ser apreendida por meio 
do(a): 

(A) emprego da metodologia dialética na sistematização das 
rotinas institucionais do assistente social; 

(B) análise concreta de situaç es concretas relativas ao cotidiano 
do exercício profissional; 

(C) aplicação das políticas sociais às demandas apresentadas 
pelos usuários dos serviços profissionais; 

(D) trabalho que leve em consideração a pluralidade teórica do 
Serviço Social; 

(E) realização de cursos de Especialização na área específica na 
qual o assistente social tem sua prática profissional. 

 

42 

Os pilares que sustentam o Projeto Ético-Político do Serviço 
Social estão sendo questionados pelo neoliberalismo, que insere 
a ideologia neoconservadora no interior da profissão.  

Nessa matriz, as práticas de encaminhamento das demandas dos 
usuários são baseadas em critérios: 

(A) estabelecidos por cada serviço; 

(B) que são determinados por cada política social; 

(C) universais; 

(D) de avaliações morais; 

(E) sustentados pelo Código de Ética. 

 

43 

Segundo Guerra et al. (2013), a concepção de pesquisa que 
emana das Diretrizes Curriculares designa “uma relação 
intrínseca e de autoimplicação com a intervenção profissional”.  

Nesse sentido, a formação profissional tem na pesquisa a 
mediação da relação entre: 

(A) estágio e políticas sociais; 

(B) ensino e extensão; 

(C) instrumentalidade e prática; 

(D) projeto e ação; 

(E) teoria e realidade. 

 

44 

A entrada do neoliberalismo no Brasil, nos anos 1990, marcou o 
início do desmonte da recém-instituída seguridade social.  

O solapamento de direitos e de supressão das políticas sociais no 
âmbito da seguridade social tem aprofundado a tendência à(ao): 

(A) filantropia empresarial; 

(B) empreendedorismo pessoal; 

(C) assistencialização da proteção social; 

(D) voluntariado institucional; 

(E) incentivo ao controle social. 

 

45 

A primeira década do século XXI traz, para a já frágil seguridade 
social brasileira, o aprofundamento dos parâmetros de ajuste 
fiscal iniciados no final do século anterior. A atual pandemia da 
Covid-19 encontra esse sistema e suas políticas constitutivas 
desfinanciado e desestruturado. 

Para responder à crise social pandêmica, a categoria pela qual o 
Estado enquadra e legitima as iniciativas da sociedade que 
considera de utilidade pública é o(a): 

(A) universalização; 

(B) filantropia; 

(C) desenvolvimento de comunidade; 

(D) solidariedade; 

(E) serviço público. 
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 ara  oschetti       , “é fundamental reconhecer que as 
políticas sociais têm um papel imprescindível na consolidação do 
Estado democrático de direito”.  

Nesse raciocínio, a avaliação das políticas sociais deve: 

(A) contar com um arsenal de métodos e técnicas específicos 
para determinar seu resultado; 

(B) mobilizar instrumentos que possibilitem a mensuração do 
grau de efetividade das políticas; 

(C) viabilizar a participação de especialistas em cada área 
avaliada, atuando com os usuários dos serviços; 

(D) se situar no âmbito da identificação da concepção de Estado 
que determina seu resultado; 

(E) pressupor a oferta de qualificação para os profissionais 
responsáveis por essa atividade. 

 

47 

Na concepção de  oschetti       , “deve-se buscar relacionar as 
políticas sociais com as determinaç es econ micas que, em cada 
momento histórico, atribuem um caráter específico ou uma dada 
configuração  s políticas sociais”.  

Assume-se, dessa forma, um caráter: 

(A) gerencial; 

(B) evolucionista; 

(C) desenvolvimentista; 

(D) histórico-estrutural; 

(E) técnico-científico. 

 

48 

A década de 1980 marca a maturidade intelectual do Serviço 
Social. É nesse período que a relação da profissão com a pesquisa 
se amplia e se consolida como produção de conhecimento.  

Ao pensar a pesquisa como uma particularidade do Serviço 
Social, Bourguignon (2007) a compreende como parte 
constitutiva da: 

(A) prática profissional; 

(B) carreira docente; 

(C) política social; 

(D) pós-graduação; 

(E) história da profissão. 

 

49 

A relação entre o Serviço Social e os movimentos sociais nem 
sempre foi de proximidade e articulação. São as discussões sobre 
a dimensão política da profissão que trazem os movimentos 
sociais para o interior do Serviço Social.  

Esse processo tem sua origem no(a): 

(A) capitalismo monopolista; 

(B) vertente de Intenção de Ruptura; 

(C) teoria pós-moderna; 

(D) perspectiva modernizadora; 

(E) Serviço Social Libertário. 

 

50 

Ao refletir sobre as atribuiç es privativas do assistente social na 
Assistência Social, o CFESS compreende que diversas dimens es 
interventivas presentes nessa política podem se desdobrar em 
competências, estratégias e procedimentos específicos, como, 
por exemplo: 

I. Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades 
e rede de atendimentos públicos e privados. 

II. Favorecer a participação dos usuários e movimentos sociais no 
processo de elaboração e avaliação do orçamento público.  

III. Estimular a organização coletiva e orientar os usuários e 
trabalhadores da política de Assistência Social a constituir 
entidades representativas. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente I; 

(B) somente III; 

(C) somente I e III; 

(D) somente II e III; 

(E) I, II e III. 

 

51 

Quando falamos em Política Nacional de Drogas, observamos 
que, a partir de 2016, há um paulatino desmonte do modelo de 
atenção psicossocial, privilegiando um modelo absenteísta 
centrado nas Comunidades Terapêuticas (CT), que segundo De 
Leon (citado por Araújo e Duarte, 2020), prevê o uso de medidas 
objetivando que o usuário de drogas possa mudar seu 
comportamento negativo.  

Nesse modelo, é elemento central para o tratamento o(a): 

(A) trabalho; 

(B) participação familiar; 

(C) Política Nacional de Assistência Social; 

(D) terapia ocupacional; 

(E) assistência religiosa. 

 

52 

Anita foi agredida fisicamente por seu companheiro na frente de 
seus filhos. Ela fez a denúncia dessa agressão, que vai a 
julgamento. Entretanto, reside em uma cidade do interior na qual 
não existe Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher.  

Nesse caso: 

(A) as varas criminais acumularão as competências cível e 
criminal para conhecer e julgar; 

(B) a usuária deverá dirigir-se à cidade mais próxima que possua 
este tipo de instância de atendimento; 

(C) a Delegacia da Mulher assumirá todos os encaminhamentos 
necessários; 

(D) o Ministério Público assumirá as funções dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar; 

(E) a usuária terá que desistir do processo, tendo em vista a 
ausência de fórum específico. 
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No que diz respeito às Diretrizes do Plano de Ação para o 
Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, o princípio 
básico de todas as ações do plano deve ser:  

(A) criação de uma rede de serviços de apoio  s famílias que 
possuem idosos em seus lares (centro de atendimento 
domiciliar); 

(B) recuperação e construção de espaços públicos acessíveis, que 
levem em conta as especificidades dos idosos, notadamente 
de orientações aos municípios brasileiros; 

(C) estabelecimento de parceria com a mídia para divulgação das 
políticas, planos de ação, seminários e outras iniciativas 
voltadas   garantia dos direitos dos idosos; 

(D) capacitação das equipes de Saúde da Família e dos agentes 
de saúde para correta orientação, apoio e atendimento das 
necessidades familiares decorrentes do envelhecimento;  

(E) a garantia da presença e do protagonismo do idoso como 
proponente, participante, monitorador e avaliador das 
diversas instâncias. 

 

54 

No que diz respeito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
a Lei nº 14.176, de    de junho de    1, determina que “Na 
avaliação de outros elementos probatórios da condição de 
miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, serão 
considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de 
aferição da renda familiar mensal per capita”: 

(A) a composição familiar, no que diz respeito ao número de 
pessoas ocupadas e desocupadas, que deverá ser avaliada 
por equipe multidisciplinar; 

(B) o grau da deficiência, aferido por meio de instrumento de 
avaliação biopsicossocial, observados os termos do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência; 

(C) a totalidade da vida laboral pretérita do idoso, a fim de 
avaliar o seu período produtivo total e calcular o valor 
proporcional; 

(D) o parecer exarado pelo assistente social após Visita Domiciliar 
para entrevistar o idoso e as pessoas por ele responsáveis; 

(E) os benefícios já recebidos pelo idoso, a fim de que não haja 
uma superposição tal que ultrapasse a renda de 1/4 do 
salário mínimo vigente recebida mensalmente. 

 

55 

Dona Vera está com 83 anos e sua saúde se debilitou bastante. 
Atualmente ela necessita de cuidados médicos e de enfermagem 
permanentes. Sua filha, Verônica, trabalha e tem uma família 
numerosa, não possuindo condições de ficar com ela. Foi 
orientada a procurar uma Instituição de Longa Permanência para 
Idosos como sendo a melhor alternativa para Dona Vera.  

Ao chegar na instituição, Verônica foi informada de que: 

(A) é vedada a permanência de portadores de doenças que 
necessitem de assistência médica ou de enfermagem 
permanente em instituições asilares de caráter social; 

(B) a manutenção da equipe de cuidados permanentes na 
instituição deverá ocorrer às expensas da família do idoso; 

(C) a família do idoso deverá comprometer-se por escrito em 
comparecer semanalmente à instituição, bem como sempre 
que solicitada; 

(D) em caso de piora do quadro clínico atestada por profissional 
médico, o idoso poderá ser desligado da instituição asilar a 
qualquer momento; 

(E) o Estado é obrigado a fornecer toda a assistência médico-
hospitalar e terapêutica de que o idoso necessitar via SUS, 
durante sua permanência na instituição. 

 

56 

No caso de registro de indígena, a etnia do registrando: 

(A) deverá ser aprovada pela autoridade maior da tribo; 

(B) somente será registrada se devidamente comprovada; 

(C) é compulsória; 

(D) pode ser lançada como sobrenome, a pedido do interessado; 

(E) será homologada pela FUNAI. 

 

57 

De acordo com o Estatuto do Índio, os índios são considerados: 

I. autóctones; 

II. tutelados; 

III. integrados. 

Está correto o que se apresenta: 

(A) somente no item I; 

(B) somente no item III; 

(C) somente nos itens I e III; 

(D) somente nos itens II e III; 

(E) nos itens I, II e III. 

 

58 

De acordo com Almeida et al. (2021), as conquistas relativas à 
Reforma Psiquiátrica Brasileira consagradas na Constituição da 
República de 1988 estão paulatinamente sendo desmontadas, 
notadamente com a aprovação da Lei nº 13.840, de 5 de junho de 
2019, posto que essa remonta a paradigmas de:  

(A) liberdade, autonomia e redução de danos; 

(B) necessidade de repressão, proibição e eletrochoques; 

(C) tratamento externo, psicoterapia regular e base familiar; 

(D) isolamento, criminalização da pobreza e moralização; 

(E) abstinência total, confinamento e medicalização. 
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Amanda está assumindo o cargo de assistente social em um 
hospital que ficou sem profissional do Serviço Social por dois 
anos. Ao chegar, encontrou o material utilizado pela profissional 
anterior lacrado. 

Para dar início ao seu trabalho, Amanda deve: 

(A) romper o lacre e passar ao exame minucioso do material 
encontrado, a fim de verificar o que ainda possui validade; 

(B) remover o material lacrado para um arquivo morto, pois a 
profissional que o utilizou não mais se encontra na unidade; 

(C) solicitar a presença de um representante do CRESS local no 
ato de ruptura do lacre; 

(D) denunciar a profissional anterior por conduta imprópria, ao 
ter lacrado o material de trabalho; 

(E) tentar, por intermédio do CRESS, localizar a profissional 
anterior, a fim de saber o que fazer com o material lacrado. 

 

60 

De acordo com a Resolução CFESS nº 7  , de   de fevereiro de 
  17, o Responsável  écnico terá  as seguintes obrigaç es 
perante o CRESS e a entidade:  

I. Zelar pelo cumprimento das disposições legais, éticas e 
técnicas, pela qualidade dos serviços prestados, pela guarda e 
conservação do material técnico e do material sigiloso. 

II. Contribuir para a formação de novos profissionais mediante a 
instituição de Estágio Curricular obrigatório na entidade. 

III. Comunicar ao CRESS qualquer ocorrência ética ou técnica em 
relação ao exercício profissional do(a) assistente social. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente I; 

(B) somente II; 

(C) somente I e III; 

(D) somente II e III; 

(E) I, II e III. 
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Thúlio trabalha em uma grande empresa. Ele é Bacharel em 
Serviço Social, mas nunca requereu sua inscrição no CRESS 
porque o seu cargo não exigia. Essa semana foi informado por 
sua chefe que a empresa receberá estagiários de Serviço Social e 
ele será o supervisor principal desses estudantes.  

Thúlio deve: 

(A) assumir imediatamente essa função, uma vez que no 
juramento que fez ao se formar, garantiu sua participação na 
formação de novos profissionais; 

(B) solicitar que lhe seja dado algum tempo, a fim de que procure 
o CRESS da região para se inscrever como supervisor de 
estágio; 

(C) aceitar prontamente, pois é uma oportunidade para 
implementar o Serviço Social na empresa na qual trabalha; 

(D) condicionar a sua concordância mediante a formação, pela 
empresa, de uma equipe de assistentes sociais, conforme 
determinado pelo Código de Ética; 

(E) recusar-se, informando que, ainda que formado, não possui a 
inscrição no CRESS, não podendo, portanto, atuar como 
assistente social. 

 

62 

Carina atende Julia, que buscou o Serviço Social porque iniciou o 
seu processo transexualizador e está sendo alvo de preconceito e 
assédio por parte de sua família. A equipe decide que irá 
acompanhar Julia durante todo o processo, mas Carina se recusa, 
uma vez que possui posição contrária ao processo.  

Sua decisão: 

(A) constitui infração disciplinar grave, pois contraria o Código de 
Ética do Assistente Social em seus princípios e valores 
fundamentais; 

(B) está correta, posto que as cirurgias de transgenitalização e 
demais maneiras de modificação corporal ainda não foram 
regulamentadas pelo conjunto CFESS/CRESS; 

(C) baseia-se nas Normas e Diretrizes do Ministério da Saúde 
para o processo transexualizador, que propugna a autonomia 
e a responsabilidade de cada sujeito que busca a mudança de 
sexo; 

(D) está errada, pois constitui competência do assistente social 
prestar acompanhamento a sujeitos que buscam as 
transformações corporais em consonância com suas 
expressões e identidade de gênero; 

(E) encontra respaldo no fato de que a transgenitalização é uma 
condição psicopatológica, devendo ser acompanhada 
exclusivamente pelas equipes médica e psicológica. 

 

63 

Fábio e Lena possuem 22 e 20 anos de idade, respectivamente. 
Casaram-se há dois anos, e descobriram que não poderão ter 
filhos biológicos. Em um orfanato, conheceram Kelly, uma 
menina de 8 anos, e se predispõem a adotá-la.  

Essa situação é: 

(A) possível, uma vez que ambos demonstram a intenção de 
adotar a criança; 

(B) impossível, pois o adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que a adotanda; 

(C) possível, pois o casal comprova que está casado há mais de 
um ano; 

(D) impossível, pois a adoção não pode ser a primeira medida, 
devendo, antes, ser requerida a tutela; 

(E) impossível, pois o casal contraiu matrimônio há menos de 
cinco anos. 

 

64 

De acordo com o ECA, “Os pais, os integrantes da família 
ampliada, os responsáveis, os agentes p blicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 
protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, a determinadas medidas previstas no Estatuto.”  

Essas medidas deverão ser aplicadas: 

(A) pelo Ministério Público; 

(B) pelo Juiz da Vara da Infância e Adolescência; 

(C) pela Equipe multidisciplinar do CREAS; 

(D) pelo Conselho Tutelar; 

(E) pela Delegacia da Infância e da Juventude. 
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Kátia tem 16 anos e está grávida. Durante todo o 
acompanhamento pré-natal, ela demonstrou o desejo de 
entregar seu filho(a) para a adoção. Após o parto, ela reafirma 
essa intenção.  

Nesse caso, a assistente social deverá: 

(A) encaminhar a usuária à Justiça da Infância e da Juventude;  

(B) obter o consentimento escrito dos pais da usuária; 

(C) solicitar o comparecimento do Conselho Tutelar; 

(D) fazer denúncia ao Ministério Público; 

(E) informar a usuária que esse ato não lhe é permitido. 

 

 

66 

João é servidor público civil estável do Estado de Rondônia e está 
lotado em órgão situado na capital Porto Velho. Um mês após o 
novo Governador tomar posse, João foi removido ex officio para 
exercer suas funções fora da localidade de sua residência, no 
interior do Estado, sendo notório o fato de que João era apoiador 
do candidato concorrente que perdeu as eleições para a chefia 
do Executivo estadual.  

No caso em tela, de acordo com o texto da Constituição do 
Estado de Rondônia, João: 

(A) não poderia ser removido, no prazo de sessenta dias após a 
posse do Governador, salvo por falta disciplinar; 

(B) não poderia ser removido, nos seis meses posteriores à posse 
do Governador, salvo se houvesse seu consentimento; 

(C) não poderia ser removido, no prazo de noventa dias após a 
posse do Governador, salvo mediante prévio processo 
administrativo; 

(D) poderia ser removido a qualquer momento, por se tratar de 
questão afeta à discricionariedade administrativa, 
independentemente de contraditório e ampla defesa; 

(E) poderia ser removido a qualquer momento, por se tratar de 
questão afeta à discricionariedade administrativa, mediante 
prévio contraditório e ampla defesa. 
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Maria é servidora pública civil estável do Estado de Rondônia e, 
após votação, elegeu-se como presidente do sindicato de sua 
categoria profissional.  

De acordo com a Lei Complementar nº 68/1992, que dispõe 
sobre seu regime jurídico funcional, a Maria: 

(A) é assegurado o direito à licença para desempenho de 
mandato em entidade classista legalmente instituída, com 
ônus para o seu órgão de origem; 

(B) é assegurado o direito à licença para desempenho de 
mandato em entidade classista legalmente instituída, com 
ônus para o sindicato; 

(C) não é assegurado o direito à licença para desempenho de 
mandato em entidade classista legalmente instituída, mas é 
possível a acumulação das funções, desde que respeitada a 
carga horária de seu cargo efetivo; 

(D) não é assegurado o direito à licença para desempenho de 
mandato em entidade classista legalmente instituída, mas é 
possível a acumulação das funções, desde que respeitado o 
cumprimento de 50% da carga horária de seu cargo efetivo; 

(E) não é assegurado o direito à licença para desempenho de 
mandato em entidade classista legalmente instituída, mas é 
possível a licença para trato de assuntos particulares, sem 
remuneração. 

 

68 

João, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, após processo administrativo disciplinar, recebeu a 
sanção disciplinar de demissão. Um ano depois, João reuniu 
provas de sua inocência e deu início a processo de revisão, que 
culminou com a decisão administrativa de invalidação de sua 
demissão.  

No caso em tela, consoante dispõe a Lei Complementar nº 
68/1992, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Rondônia, a reinvestidura de João no cargo 
anteriormente ocupado ocorreu por meio da: 

(A) ascensão funcional, sem direito a vantagens retroativas;  

(B) recondução, sem direito a vantagens retroativas; 

(C) reversão, com ressarcimento de todas as vantagens; 

(D) reintegração, com ressarcimento de todas as vantagens; 

(E) readaptação, com ressarcimento de todas as vantagens. 
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Joana é Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia há dez anos e acabou de obter seu primeiro certificado 
de conclusão de curso de pós-graduação em sentido estrito, 
consistente em mestrado em Direito Público, área de interesse da 
Justiça, que certamente contribuirá para melhor desempenho de 
suas funções.  

Conforme dispõe o plano de carreiras, cargos e salários dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Lei 
Complementar nº 568/2010), Joana faz jus: 

(A) à gratificação de especialização, na ordem de 15%  sobre seu 
vencimento básico; 

(B) à gratificação de qualificação, na ordem de 30% sobre seu 
vencimento básico; 

(C) ao adicional de qualificação funcional, na ordem de 21% 
sobre seu vencimento básico; 

(D) à progressão funcional, na ordem de 30% sobre seu 
vencimento básico; 

(E) ao adicional de incentivo, na ordem de 5% sobre seu 
vencimento básico. 
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José, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, está inconformado com o teor de decisão 
administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
que lhe negou certo direito que entende que lhe assistiria como 
servidor público do Poder Judiciário.  

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, é competente para apreciar, em caráter 
final, recurso administrativo interposto por José em face de tal 
decisão: 

(A) o Vice-Presidente do Tribunal; 

(B) o Corregedor-Geral da Justiça; 

(C) as Câmaras Reunidas Cíveis; 

(D) o Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia;  

(E) o Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento 
Institucional. 

 

 

Discursiva 

1 

Alessandra trabalha em um grande hospital público, e geralmente 
localiza-se no Plantão de Serviço Social. Neste espaço, ela atende 
a um número incontável de demandas e situações vividas pelos 
usuários que procuram o Serviço – manifestações e sequelas da 
“questão social” –, respondendo-as por meio de 
encaminhamentos – internos e externos – e também fornece 
orientações diversas. Entretanto, pensa que a distribuição 
espacial de sua sala poderia ser melhor, uma vez que entre o 
pequeno espaço para o atendimento e aquele destinado ao 
restante da equipe de Serviço Social (estagiários inclusive) existe 
somente uma parede de fórmica, o que não permite um 
atendimento sigiloso aos usuários. 

Com base no exposto acima, responda  s quest es: 

a) Cite um exemplo de como a “questão social” se manifesta na 
área da saúde e a intervenção da assistente social. 

b) O que a assistente social pode fazer em relação ao seu local de 
atendimento a partir das Resoluções do CFESS? 

Valor: 15 pontos 

Máximo de 30 linhas. 
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Redação 

 

Todo dia que termina, como já disse um poeta, marca sempre 
menos tempo de vida que nos sobra. O tema de nossa redação é 
justamente esse: como administrar o tempo em nossas vidas, de 
modo que ele seja aliado, e não adversário, diante de nossos 
inúmeros projetos e compromissos? 

Abaixo estão algumas frases de Machado de Assis sobre o tempo, 
apenas para inspirá-lo. Redija um texto dissertativo-
argumentativo sobre o tema, em linguagem culta, com no 
mínimo 20 e no máximo 30 linhas, em que você expresse suas 
opiniões acompanhadas de argumentos convincentes. 

Frases de Machado de Assis 

1. “Matamos o tempo; o tempo nos enterra.” 

 . “O tempo, como escultor vagaroso, não acaba logo, e vai 
polindo ao passar dos longos dias.” 

3. “O tempo é um rato roedor das coisas.” 

4. “O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, 
uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. 
 ambém se pode bordar nada.” 

Valor: 15 pontos 
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Rascunho para a 1ª questão (30 linhas) 
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