
 

 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJ-PR 

 

Analista Judiciário - Serviço Social 

 

 

 

 

 
 

Língua Portuguesa 
 
Compreensão e interpretação de textos informativos e argumentativos. ............................................................. 1 

Domínio da norma do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual;  ...................... 3 

Estruturação da frase e períodos complexos; uso do vocabulário apropriado;  .................................................. 6 

Pontuação;  ........................................................................................................................................................................... 8 

Flexão nominal e verbal;  .................................................................................................................................................. 9 

Concordância verbal e nominal;  ................................................................................................................................... 14 

Regência nominal e verbal;  ............................................................................................................................................ 17 

Emprego de pronomes;  .................................................................................................................................................. 21 

Respeito às normas ortográficas em vigor (grafia das palavras, acentuação gráfica e uso de 
maiúsculas). ............................................................................................................................................................................. 26 

 

 

 

Raciocínio Lógico 
 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 

informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. ...................................................................................................................................................................................... 1 

Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio matemático 
(que envolvam, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais– operações, propriedades, problemas 
envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimais; conjuntos numéricos complexos; números 
de grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; discriminação de 
elementos. ................................................................................................................................................................................ 16 

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. ..................................................................................................................................................... 50 

 

 

 

Noções Elementares de Direito e Legislação 
 
Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. .......................................................................... 1 
Direitos Fundamentais. .................................................................................................................................................... 30 
Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário do Paraná. ..................................................................................... 33 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. .......................................................................... 57 



Estatuto da Criança e do Adolescente. ...................................................................................................................... 119 
Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE; .............................................. 149 
Lei da Primeira Infância. ............................................................................................................................................... 161 
Estatuto da Juventude. .................................................................................................................................................. 166 
Estatuto do Idoso. .......................................................................................................................................................... 172 
Lei Maria da Penha. ........................................................................................................................................................ 181 
Lei que dispõe sobre Alienação Parental. ................................................................................................................. 186 

Lei que dispõe sobre a proteção da pessoa portadora de transtorno mental. ................................................. 188 
Lei da Guarda compartilhada. ..................................................................................................................................... 189 
Política Nacional sobre drogas. ................................................................................................................................... 190 
Conceitos gerais de conciliação, mediação de conflitos e justiça restaurativa. ............................................... 198 

 

Conhecimentos Específicos 
 
A questão social e suas expressões no Brasil contemporâneo. ................................................................................ 1 

Transformações no mundo do trabalho, no Estado e nas políticas públicas na atualidade. ............................. 2 

Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social. ......................................................................................... 4 

O projeto Ético-Político do Serviço Social e Legislação Profissional: Lei de Regulamentação da Profissão; 
Código de Ética Profissional e Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social sobre o Exercício 
Profissional... .............................................................................................................................................................................. 6 

A dimensão Técnico Operativa do Serviço Social: Técnicas e Instrumentos de Intervenção Profissional. . 19 

Pesquisa em Serviço Social: Instrumentos e técnicas de pesquisa; sistematização da análise; elaboração de 
projetos de pesquisa em Serviço Social; projeto de intervenção................................................................................. 21 

Gestão e Planejamento em Serviço Social. .................................................................................................................. 21 

Assessoria/consultoria e supervisão. ........................................................................................................................... 23 

Plano, Programa e Projeto. ............................................................................................................................................. 25 

O Serviço Social e as políticas sociais: assistência social, previdência social, educação, trabalho, habitação e 
saúde. ......................................................................................................................................................................................... 25 

Intersetorialidade, interdisciplinaridade e trabalho em rede. ............................................................................... 29 

Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. ........................................................................................................... 33 

A família e o Serviço Social. ............................................................................................................................................. 34 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS); NOB/SUAS e Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). . 39 

O Serviço Social no Poder Judiciário: na Justiça da Infância e da Juventude; na Família; Juizados Especiais; 
Crimes contra a criança e adolescente e idoso; Violência Doméstica. ........................................................................ 71 

Estudo social, perícia social e parecer social. ............................................................................................................. 88 

Acolhimento como medida protetiva. Desacolhimento. Destituição do Poder Familiar. ................................. 90 

Adoção. Habilitação de Pretendentes à Adoção. Grupos de Apoio a Adoção. Apadrinhamento afetivo. Adoção 
Internacional.Cadastro Nacional de Adoção. Cadastro Nacional de Crianças 
Acolhidas................................................................................................................................................................................ 117 

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. ................................................................................. 118 

Convenções Internacionais sobre o Direito da Criança e do Adolescente. ....................................................... 120 

Poder Judiciário x políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente: CONANDA, CEDCA e 
Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e Fundo para a Infância e Adolescência 
(FIA). ....................................................................................................................................................................................... 128 

Conselhos Tutelares. Política de atendimento à criança e ao adolescente: medidas de proteção; medidas 
socioeducativas em meio aberto e fechado. .................................................................................................................. 131 

Centros de Socioeducação. ........................................................................................................................................... 136 

Crimes contra a criança e adolescente; Plano Nacional de promoção, defesa e garantia do direito de crianças 
e adolescentes à convivência familiar e comunitária CNAS/CONANDA/2006. .................................................... 137 

Orientações técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes – 
CNAS/CONANDA/2009). ................................................................................................................................................... 143 

 


