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NOME:__________________________________________________________________________________________  
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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  
solicitados no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o 
Cartão de Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(12 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não 
será substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,8 (um ponto e oitenta décimos ) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da 

Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno 

de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 12/04/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA 

a partir do dia 30/04/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 01, de 13/02/2016 
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Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - 
FUNPREV 

 
Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL 

E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL/FUNPREV 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1) ) Na esfera do mercado de trabalho 
do assistente social as refrações do 
capitalismo indicam uma tendência ao 
redimensionamento do seu perfil. Esta 
não parece indicar uma crise de 
materialidade do Serviço Social, mas 
sim que a base material e 
organizacional do exercício 
profissional está sofrendo uma 
mudança de forma, mudança esta 
decorrente das: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Orientações privatistas da esfera 
estatal. 
B) Novas formas de gestão e controle 
da força de trabalho. 
C) Mudanças tecnológicas e da 
organização do trabalho no processo 
produtivo. 
D) Diminuição do crescimento das 
Organizações Não Governamentais 
(ONG’s). 
 
2) A formação profissional do 
Assistente Social assume perspectiva 
distinta e colidente com as 
concepções hegemônicas de educação 
e de sociedade. Acerca da formação 
profissional do Assistente Social no 
Brasil, é correto afirmar que: 
 
A) Faz-se necessário estimular a 
aproximação dos assistentes sociais às 
condições de vida das classes 
subalternas e de suas formas de luta e 
organização. 
B) A modernização capitalista, no 
Brasil, não rompeu com a dependência 
econômica do país. 

C) O caráter contraditório da atuação 
profissional vai mediar interesses do 
capital e do trabalho, a partir da 
dinâmica das classes sociais, em 
determinado contexto histórico. 
D) O Assistente Social pode contribuir 
para a formação de consenso contra 
hegemônico. 
 
3) A Lei de Regulamentação apresenta, 
em seus artigos 4º e 5º, elementos de 
indicação acerca das Competências e 
Atribuições Privativas Profissionais 
dos Assistentes Sociais. Pode-se, pois, 
inferir que esses procedimentos 
privativos: 
 
A) Obrigam os Assistentes Sociais a 
realizá-los somente após aprovação dos 
empregadores.  
B) Podem ser realizados por outros 
profissionais, desde que autorizados 
por Assistentes Sociais. 
C) Estão reservados exclusivamente a 
profissionais que prestaram concurso 
público. 
D) Devem ser realizados apenas por 
Assistentes Sociais no pleno exercício 
profissional. 
 

4) De acordo com a Constituição 
Federal de 1988 a Assistência Social 
será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: 

 
A) A habilitação das pessoas e a 
promoção de sua integração à vida 
comunitária. 
B) O amparo às crianças e 
adolescentes. 
C) A proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência, à velhice e a 
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promoção da integração ao mercado de 
trabalho.  
D) A garantia de dois salários mínimos 
de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. 
 
5) A Previdência Social é a principal 
responsável pela estabilidade social no 
Brasil, pois protege elevada parcela da 
população e consequentemente suas 
famílias. Formam o grupo mais forte 
dentro do sistema: 
 
A) Crianças. 
B) Idosos. 
C) Pessoas com Deficiência. 
D) Jovens. 
 
6) Segundo a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) a 
organização da Assistência Social tem 
como base as seguintes diretrizes: 
Assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Descentralização político-
administrativa para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada 
esfera de governo. 
B) Participação da população, por meio 
de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis.  
C) Primazia da responsabilidade do 
Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de 
governo. 
D) Universalização dos direitos sociais, 
a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
 
7) A Assistência Social foi reconhecida 
como política pública a partir da 
Constituição Federal de 1988, 
compondo o tripé da Seguridade Social 

junto a Previdência Social e Saúde. Em 
2004 a Politica Nacional de Assistência 
Social – PNAS organizou a Assistência 
Social através de 03 funções. São elas: 
 
A) Proteção Social, Matricialidade 
sociofamiliar e Territorialidade. 
B) Defesa Socioinstitucional, 
Matricialidade sociofamiliar e 
Territorialidade. 
C) Proteção Social, Defesa 
Socioinstitucional e Vigilância 
Socioassistencial. 
D) Vigilância socioassistencial, 
Proteção proativa e Integração às 
políticas sociais e econômicas. 
 
8) O Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) corresponde à política 
pública que visa contribuir para 
efetivar os direitos sociais das 
populações que mais sofrem com as 
desigualdades sociais geradas pelo 
sistema econômico vigente. O 
assistente social, utilizando as suas 
competências teórico-metodológica, 
técnico-operativa e ético-política, 
possui um diferencial no mercado de 
trabalho para ocupar os cargos de 
gestão dessa política pública e de 
acordo com as diretrizes do SUAS, 
alguns princípios indicam essa 
condição de gestão. Assinale a 
alternativa INCORRETA:   
 
A) Elaboração de relatórios 
sistemáticos de avaliação dos serviços, 
programas e projetos sociais. 
B) Articulação de rede 
socioassistencial, ampliando a 
cobertura dos serviços. 
C) A elevação da autoestima dos 
indivíduos na perspectiva de defesa do 
individualismo. 
D) Construção de indicadores capazes 
de expressar as desigualdades de 
classes. 
 
9) O 8º princípio fundamental do 
Código de ética dos assistentes sociais, 
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Resolução CFESS, nº. 273, de 13 de 
março de 1993 é a “opção por um 
projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero” e 
o 11º princípio determina que o 
profissional não deve praticar nenhum 
tipo de discriminação. Neste sentido, o 
exercício profissional deve buscar: 
 
A) A defesa da liberdade do mercado 
como princípio regulador das relações 
econômicas e sociais. 
B) A projeção de uma nova sociedade 
sem exploração e desigualdade de 
classe, gênero e etnia. 
C) A satisfação das necessidades e 
demandas sociais nos limites da ordem 
política liberal. 
D) A eficácia e eficiência por meio da 
moderna administração gerencial de 
resultados. 
 
10) O Projeto ético político do Serviço 
Social envolve um conjunto de 
componentes que precisam se articular. 
No caso do Serviço Social, os 
elementos que impulsionaram a 
construção deste projeto foram: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A prática profissional como 
trabalho, cujo objeto são as múltiplas 
expressões da questão social e as 
políticas sociais como objetivo de 
trabalho. 
B) A busca de ruptura como histórico 
conservador, na perspectiva de 
comprometer a profissão com os 
interesses e necessidades de seus 
usuários. 
C) O avanço de sua produção de 
conhecimento, bem como a lei de 
regulamentação e o código de ética 
profissional. 
D) O debate sobre a formação 
profissional e a reforma curricular que 
impulsionou a revisão curricular de 
1982 e as atuais diretrizes curriculares, 

que apontam a direção da formação 
profissional. 
 
11) Sobre o Sistema de Seguridade 
Social Brasileiro, garantido na 
Constituição Federal de 1988, é correto 
afirmar que: 
 
A) Compete as entidades da sociedade 
civil a organização e o financiamento 
das ações da seguridade social. 
B) Sua organização se fundamenta na 
lógica do modelo de seguro social. 
C) O direito a previdência social é de 
acesso universal, não-contributivo. 
D) É financiado direta e indiretamente 
por toda sociedade, através de recursos 
públicos provenientes da União, 
Estados e Municípios. 
 
12) A Lei de Regulamentação da 
profissão (Lei nº. 8.662 de 07 de Junho 
de 1993) dispõe como atribuições 
privativas do Assistente Social. 
Assinale a alternativa INCORRETA:   
 
A) Treinamento, avaliação e supervisão 
direta de estagiários de Serviço Social 
e outras áreas afins. 
B) Fiscalizar o exercício profissional 
através dos Conselhos Federal e 
Regionais. 
C) Ocupar cargos e funções de direção 
e fiscalização da gestão financeira em 
órgãos e entidades representativas da 
categoria profissional. 
D) Coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos 
na área de Serviço Social. 
 
13) Conforme o Código de Ética do 
Assistente Social  (Resolução CFESS 
nº 273, de13 de março de 1993),são 
deveres do/a assistente social. Assinale 
a Alternativa INCORRETA: 
 
A) Abster-se, no exercício da 
Profissão, de práticas que caracterizem 
a censura, o cerceamento da liberdade, 
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o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos 
competentes;  
B) Utilizar seu número de registro no 
Conselho Regional no exercício da 
Profissão. 
C) Participar de programas de socorro 
à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de 
seus interesses e necessidades. 
D) Assinar ou publicar em seu nome ou 
de outrem trabalhos de terceiros, 
mesmo que executados sob sua 
orientação. 
 
14) Os novos desafios do Serviço 
Social no mundo do trabalho e com 
relação à saúde do trabalhador 
focalizam as alterações desenvolvidas 
no espaço de trabalho em face ao 
processo que tem sido denominado 
reestruturação produtiva. Esta 
reestruturação tem provocado: 
 
A) Melhoria nas condições de 
qualidade de vida dos trabalhadores e 
resultados financeiros positivos. 
B) Perdas sociais e na mutilação do 
corpo, mente e capacidade de luta do 
trabalhador. 
C) Estabilidade financeira, melhoria na 
qualidade de vida dos trabalhadores e 
aumento da competitividade. 
D) Aumento da competitividade e 
perdas financeiras. 
 
15) Conforme o artigo 16º da lei 
Federal nº 8080/90 à direção nacional 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete participar na formulação e na 
implementação das políticas, 
EXCETO: 
 
A) De controle das agressões ao meio 
ambiente. 
B) De saneamento básico. 
C) Relativas às condições e aos 
ambientes de trabalho. 
D) De educação corporativa na saúde. 
 

16) Como forma de proteção à criança, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990) 
estabeleceu normas de proteção à 
gestante e à nutriz. No que diz respeito 
a essas normas, assinale a opção 
INCORRETA.   
 
A) A gestante tem direito, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), ao 
atendimento pré e perinatal.  
B) A parturiente deve ser atendida, 
preferencialmente, pelo mesmo médico 
que a acompanhou na fase pré-natal.  
C) É dever do poder público 
propiciar apoio alimentar à gestante e à 
nutriz que dele necessitem.  
D) O poder público e as instituições 
propiciarão condições adequadas ao 
aleitamento materno, excluídas nos 
locais empregadores. 
 
17) No artigo 38º da lei Federal 
8080/90, não será permitida a 
destinação de subvenções e auxílios a 
instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade: 
 
A) Filantrópica. 
B) Assistencial. 
C) Lucrativa. 
D) Organizacional. 
 
18) O cenário da reestruturação do 
capital e de fragmentação do trabalho, 
trouxe ao cotidiano dos trabalhadores 
diversas transformações, inúmeros 
impactos e nesse contexto a atuação do 
profissional do Serviço Social também 
está inserida. Sobre este afirmação, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Trouxe o surgimento de novas 
problemáticas que podem ser 
mobilizadoras de competências 
profissionais estratégicas, como a 
elaboração de proposições teóricas, 
politicas, técnicas e éticas.  
B) Determinou que os Assistentes 
Sociais atuassem na proposição de 
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técnicas e estratégias que atendessem 
as necessidades vigentes do capital.  
C) Passou a exigir a refuncionalização 
de procedimentos operacionais, 
determinando o rearranjo de 
competências técnicas e políticas do 
Serviço Social. 
D) Constitui-se no passo inicial para a 
construção dos objetos e objetivos 
estratégicos da profissão.  
 
19) No artigo 5º da Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora é observado  os seguintes 
princípios e diretrizes, EXCETO:  
 
A) Integralidade. 
B) Participação apenas dos 
empregadores. 
C) Descentralização. 
D) Precaução. 
 
20) Segundo o artigo 8º da Portaria Nº 
1.823, de 23 de Agosto de 2012, é 
objetivo da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora, 
EXCETO:   
 
A) Assegurar que a identificação da 
situação do trabalho dos usuários não 
seja considerada nas ações e serviços 
de saúde do SUS.  
B) Promover a saúde e ambientes e 
processos de trabalhos saudáveis. 
C) Fortalecer a Vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VISAT) e a integração 
com os demais componentes da 
Vigilância em Saúde. 
D) Ampliar o entendimento de que de 
que a saúde do trabalhador deve ser 
concebida como uma ação transversal, 
devendo a relação saúde-trabalho ser 
identificada em todos os pontos e 
instâncias da rede de atenção. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia alguns trechos extraídos do texto 
“A QUESTÃO SOCIAL NO 

BRASIL – OS DIREITOS 
ECONÔMICOS E SOCIAIS COMO 
DIREITOS FUNDAMENTAIS”  de 
Maria Victoria Benevides 
 
Democracia é, assim, entendida como o 
regime político fundado na soberania 
popular e no respeito integral aos 
direitos humanos. Esta breve definição 
tem a vantagem de agregar democracia 
política e democracia social. Em outros 
termos, reúne os pilares da 
“democracia dos antigos”, ou 
democracia política - tão bem 
explicitada por Benjamin Constant e 
Hannah Arendt, quando a definem 
como a liberdade para a participação na 
vida pública - e a democracia moderna, 
embasada no ideal republicano, nos 
valores do liberalismo político e da 
democracia social. Ou seja, reúne as 
exigências da cidadania plena, a única 
que engloba as liberdades civis e a 
participação política, ao mesmo tempo 
que reivindica a igualdade e a prática 
da solidariedade. 
A questão social insere-se no contexto 
do empobrecimento da classe 
trabalhadora com a consolidação e 
expansão do capitalismo desde o início 
do século 19, bem como o quadro da 
luta e do reconhecimento dos direitos 
sociais e das políticas públicas 
correspondentes, além do espaço das 
organizações e movimentos por 
cidadania social. A primeira e 
inarredável constatação histórica se 
impõe: até o século 19 os trabalhadores 
ligados à terra não podiam ser 
expulsos; tinham, apesar da pobreza, 
um mínimo de segurança. O 
capitalismo (“tudo que é sólido 
desmancha no ar”) destruiu essa 
proteção social e provocou as hordas 
de excluídos de toda sorte. Se o Estado 
do Bem Estar Social - graças às lutas 
dos trabalhadores e aos ideais 
socialistas – conseguiu uma certa 
estabilidade social, com o 
reconhecimento dos direitos 
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econômicos e sociais, o neoliberalismo 
veio provocar o segundo ato dessa 
tragédia: agora aqueles excluídos da 
terra, que conseguiram se afirmar como 
trabalhadores pela garantia das 
prestações sociais do Estado, tudo 
perdem, já não têm propriedade e são 
despojados dos direitos econômicos e 
sociais. São os novos proletários de 
terço final do século 20. 
Historicamente, os direitos econômicos 
e sociais foram (e, de certa forma, 
continuam sendo) aqueles dificilmente 
vieram a ser reconhecidos – isto é, não 
apenas proclamados mas também 
acompanhados das devidas e eficazes 
garantias. São aqueles direitos das 
classes ou grupos despossuídos, sem 
poder econômico, sem autonomia 
cultural, sem poder político. 
O primeiro grupo de direitos humanos 
– os direitos civís e políticos- foram 
declarados e garantidos contra o 
sistema de desigualdade de condição 
jurídica próprio do feudalismo: a 
divisão estamental. 
(...) 
As liberdades individuais – locomoção, 
habeas-corpus, igualdade de voto, livre 
associação, segurança – foram o 
patamar sobre o qual se apoiou o 
movimento socialista do século 19 para 
reivindicar os grandes direitos 
econômicos e sociais. Efetivamente, 
sem as liberdades civis e políticas, o 
movimento sindical teria tido enorme 
dificuldade para se desenvolver. Os 
burgueses queriam a liberdade de 
associação para eles, mas não para os 
trabalhadores - e sabiam que estavam 
exteriorizando uma contradição injusta, 
do ponto de vista ético e jurídico. 
É bastante conhecida a distinção 
histórica em gerações, ou dimensões 
dos direitos humanos, a partir do século 
18, com os direitos individuais, os 
sociais e os coletivos da humanidade. 
No entanto, se para os países do 
primeiro mundo faz sentido essa 
sucessão histórica de direitos, para nós 

a questão se coloca de outra forma. 
Nunca tivemos uma “revolução 
burguesa”, no sentido de que as classes 
proprietárias não lutaram em defesa de 
liberdades civis e políticas que lhes 
tivessem sendo negadas (ver, a 
respeito, a análise de Sérgio Buarque 
de Hollanda quando afirma que, no 
Brasil, “a democracia sempre foi um 
lamentável mal-entendido”). Em nosso 
país, a consciência da dignidade 
humana na liberdade, na igualdade, na 
solidariedade nasceu ao mesmo tempo, 
de um só golpe, no século 20. É fato 
inegável, ademais, que sempre tivemos 
a supremacia dos direitos políticos 
sobre os direitos sociais. Criamos o 
sufrágio universal - o que é, 
evidentemente, uma conquista - mas, 
com ele, criou-se também a ilusão do 
respeito pelo cidadão. (...) 
(BENEVIDES, Maria Victoria - 
socióloga, professora da Faculdade de 
Educação da USP e diretora da Escola 
de Governo –  
http://hottopos.com/vdletras3/vitoria.ht
m - acesso em 15-03-2016 ) 

 
21) De acordo com o texto, são 
designados os novos proletários de 
terço final do século 20, os 
trabalhadores: 
 
A) Que até o século 20 eram ligados a 
terra e não podiam dela serem expulsos 
e tinham, apesar da pobreza, um 
mínimo de segurança. 
B) Que graças, às lutas dos 
trabalhadores e aos ideais socialistas – 
conseguiram uma certa estabilidade 
social, com o reconhecimento dos 
direitos econômicos e sociais. 
C) Que conseguiram se afirmar como 
trabalhadores pela garantia das 
prestações sociais do Estado, tudo 
perdem, já não têm propriedade e são 
despojados dos direitos econômicos e 
sociais.  
D) Que eram ligados a terra e podiam 
ser expulsos, apesar da pobreza. 
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22) No tocante à questão social, pode-
se afirmar, tendo em vista o texto, que: 
 
A) Ela insere-se no contexto do 
enaltecimento da classe trabalhadora 
com a consolidação e expansão do 
capitalismo desde o início do século 
19. 
B) Ela insere-se no contexto somente a 
partir da expansão do capitalismo 
desde o início do século não levando 
em conta o quadro da luta e do 
reconhecimento dos direitos sociais e 
das políticas públicas correspondentes, 
além do espaço das organizações e 
movimentos por cidadania social. 
C) Ela insere-se com a consolidação e 
expansão do capitalismosomente no 
início deste século, reconhecendo 
enfim os direitos sociais e as políticas 
públicas correspondentes, além do 
espaço das organizações e movimentos 
por cidadania social. 
D) Ela se insere no contexto do 
empobrecimento da classe trabalhadora 
com a consolidação e expansão do 
capitalismo desde o início do século 
19, bem como o quadro da luta e do 
reconhecimento dos direitos sociais e 
das políticas públicas correspondentes, 
além do espaço das organizações e 
movimentos por cidadania social. 

 
23) De acordo com o texto, Sérgio 
Buarque de Hollanda afirma que “no 
Brasil, a democracia sempre foi um 
lamentável mal-entendido”, porque: 

A) Nunca tivemos uma “revolução 
burguesa”, no sentido de que as classes 
proprietárias não lutaram em defesa de 
liberdades civis e políticas que lhes 
tivessem sendo negadas. 
B) Nunca tivemos uma “revolução 
burguesa”, pois as classes proprietárias 
só lutaram em defesa do que não lhes 
foi negado. 

C) A “revolução burguesa” foi uma 
luta que empoderou somente os 
poderosos. 
D) Tivemos uma “revolução 
burguesa”, no sentido de que as classes 
proprietárias lutaram em defesa de 
liberdades civis e políticas que lhes 
tivessem sendo negadas. 

 
24) “Se o Estado do Bem Estar Social - 
graças às lutas dos trabalhadores e aos 
ideais socialistas – conseguiu uma certa 
estabilidade social, com o 
reconhecimento dos direitos 
econômicos e sociais, o neoliberalismo 
veio provocar o segundo ato dessa 
tragédia...” 
A conjunção grifada no início do 
trecho acima é uma conjunção 
subordinada adverbial que expressa a 
ideia de: 
 
A) Finalidade. 
B) Condição. 
C) Concessão. 
D) Causa. 

 
25) “Os burgueses queriam a liberdade 
de associação para eles, mas não para 
os trabalhadores - e sabiam que 
estavam exteriorizando uma 
contradição injusta, do ponto de vista 
ético e jurídico.” No trecho, a 
conjunção destacada tem a função de 
explicitar uma relação semântica de: 
 
A) Alternância. 
B) Conclusão. 
C) Oposição. 
D) Explicação. 

 
26) Leia: “...já não têm propriedade e 
são despojados dos direitos 
econômicos e sociais.” O sujeito do 
verbo grifado no trecho é: 

A) Os excluídos da terra. 
B) As ideias sociais. 
C) Os proprietários da terra. 
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D) Os agricultores. 
 

27) Leia: 
 
I.  Os direitos lhe foram garantidos 
porque ele lutou por eles. 
II.  Não houve um porquê de o Estado 
não garantir tais direitos ao povo. 
III.  Você não terá seus direitos 
assegurados, por que? 
IV.  Não se sabe por que os direitos 
sociais eram tão questionados. 
Tendo em vista a norma culta da 
Língua Portuguesa, a alternativa que 
indica o uso INCORRETO  da palavra 
sublinhada é: 
 
A) I. 
B) III. 
C) II. 
D) IV. 
 
28) A alternativa em que a construção 
NÃO segue a norma culta é: 
 
A) Não houve hoje sessão no cinema. 
B) A seção de meias estava interditada. 
C) A cessão da câmara dos deputados 
terminou em briga ontem. 
D) A cessão de bens é regimentada 
pela lei. 

 
29) Assinale a alternativa na qual as 
regras de regência não foram atendidas. 

A) Lembraram-se dos direitos sociais 
não garantidos. 
B) Assistiram ao fato de, no século 19, 
haver a reivindicação dos direitos 
sociais. 
C) Não se esqueça da importância de 
garantir direitos sociais aos 
desfavorecidos. 
D) Já nos consideramos adaptados com 
esse novo regime. 
 
30) A alternativa em que a 
concordância NÃO está de acordo com 
a norma culta é: 
 

A) Aqui os trabalhadores somos nós. 
B) Os direitos, o cidadão, a lei tudo são 
arma social. 
C) A grande maioria eram 
trabalhadores. 
D) Aquilo eram direitos adquiridos. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
31) De acordo com a Constituição 
Federal do Brasil, qual a idade mínima 
de elegibilidade, para Senador, 
Governador e Juiz de Paz, 
respectivamente: 
 
A) 35, 21 e 18 anos. 
B) 35, 30 e 21 anos. 
C) 35, 30 e 18 anos. 
D) 35, 21 e 21 anos. 
 
32) De acordo com a Constituição 
Federal do Brasil, assinale abaixo qual 
a competência privativa do Senado 
Federal: 
 
A) Autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo 
contra o Presidente e o Vice-Presidente 
da República e os Ministros de Estado. 
B) Eleger membros do Conselho da 
República, nos termos do art. 89, VII. 
C) Proceder à tomada de contas do 
Presidente da República, quando não 
apresentadas ao Congresso Nacional 
dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa. 
D) Processar e julgar o Presidente e o 
Vice-Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade, bem como 
os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles.  
 

33) São considerados direitos sociais, 
expressos no caput do artigo 6º da 
Constituição Federal de 1988, 
EXCETO:  
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A) Previdência social, lazer, trabalho. 
B) Proteção à maternidade e à infância, 
segurança, moradia. 
C) Assistência aos desamparados, 
transporte, saúde, alimentação. 
D) Inviolabilidade do sigilo de 
correspondência, nacionalidade, 
prestação de assistência religiosa. 
 
34) Conforme artigo 7º da Constituição 
Federal são considerados direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social, EXCETO:  
 
A) Gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do 
que o salário normal. 
B) Proteção em face da automação, na 
forma da lei. 
C) Remuneração diferenciada às 
pessoas portadoras de deficiência. 
D) Proteção do mercado de trabalho da 
mulher, mediante incentivo específicos, 
nos termos da lei. 
 
35) Segundo o Código Penal do Brasil: 
“Exigir, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida”. 
Referida conduta constitui crime: 
 
A) de Corrupção Ativa. 
B) de Corrupção Passiva. 
C) de Concussão. 
D) de Peculato. 
 

36) A conduta tipificada no artigo 377-
A de suprimir ou reduzir contribuição 
social previdenciária e qualquer 
acessório, é punida com a pena de: 
 
A) Reclusão, de dois a cinco anos, e 
multa. 
B) Detenção, de seis meses a dois anos, 
ou multa. 
C) Reclusão, de dois a cinco anos, se o 
fato não constitui crime mais grave. 

D) Reclusão, de um a quatro anos. 
 

37) Conforme artigo 333 do Decreto 
Lei nº 2.848/1940, que institui o 
Código Penal, incorre na pena imposta 
pelo crime de corrupção ativa, aquele 
que: 
 
A) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, 
para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de 
influir em ato praticado por funcionário 
público no exercício da função. 
B) Oferecer ou prometer vantagem 
indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício. 
C) Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. 
D) Apropriar-se o funcionário público 
de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de 
que tenha a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio. 
 
38) De acordo com a Lei Municipal nº 
4830/2002, que transformou o Serviço 
de Previdência dos Municipiários de 
Bauru – SEPREM na Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, no que diz respeito ao 
auxílio-doença: 
I.  O pagamento do benefício ocorrerá 
até a efetiva restrição funcional ou, 
quando considerado não recuperável, 
até a concessão da aposentadoria por 
invalidez. 
II . O auxílio-doença será concedido, a 
pedido ou de ofício, com base em 
inspeção médica através da 
FUNPREV, a contar do 16º (décimo 
sexto) dia do afastamento da atividade, 
quando permanecer incapaz. 



 

 
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – Assistente Social/FUNPREV (Edital nº 01/2016)      10 

 

III.  O segurado em gozo de auxílio-
doença, insuscetível de recuperação, 
temporariamente, para as suas 
atividades habituais, deverá, se 
possível, ser submetido a processo de 
restrição funcional junto ao órgão de 
origem. 
IV.  O segurado em gozo de auxílio-
doença será considerado pelo órgão 
como licenciado. 
Está correto o que se afirma, apenas, 
em: 
 
A) I e IV. 
B) I, III e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) II e III. 
 
39) De acordo com o artigo 51 da Lei 
Municipal nº 4830/2002, o Regime de 
Previdência Social dos Servidores 
Públicos Efetivos do Município de 
Bauru rege-se pelos seguintes 
princípios, EXCETO: 
 
A) Subordinação das aplicações de 
reservas, fundos e provisões 
garantidoras dos benefícios mínimos a 
critérios atuariais, tendo em vista a 
natureza dos benefícios. 
B) Irredutibilidade do valor dos 
benefícios. 
C) Universalidade de participação nos 
planos previdenciários. 
D) Possibilidade de o valor mensal das 
aposentadorias e pensões ser inferior ao 
salário mínimo vigente no país. 
 
40) De acordo com o art.14 da Lei 
Municipal nº 4830/2002 compete 
privativamente ao Conselho Curador 
da Fundação, qual atribuição abaixo: 
 
A) Representar a FUNPREV, judicial 
ou extra-judicialmente. 
B) Admitir, demitir, contratar, 
transferir, exonerar, dispensar 
servidores, bem como praticar todos os 
demais atos, relativos ao pessoal 
diretamente vinculado pela FUNPREV. 

C) Autorizar a aceitação de doações. 
D) Apresentar o balanço anual ao 
Prefeito Municipal, à Câmara 
Municipal e ao Promotor de Justiça 
Curador de Fundações, até o dia 30 de 
março de cada exercício. 
 
41) Assinale abaixo, a alternativa 
INCORRETA  de acordo com a Lei 
Municipal nº 4830/2002: 
 
A) É vedada a Fundação utilizar de 
bens, direitos e ativos para 
empréstimos de qualquer natureza, 
inclusive à União, Estados, Distrito 
Federal e aos Municípios, às entidades 
da Administração Indireta, Fundações e 
Câmara Municipal e aos respectivos 
segurados. 
B) É vedada a Fundação aplicar 
quaisquer de seus recursos financeiros 
em Fundos de Saúde. 
C) São fontes do plano de custeio da 
FUNPREV as receitas de contribuição 
previdenciária da Administração 
Direta, Autarquias, Fundações, 
Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Câmara Municipal. 
D) Constitui ativos da Fundação, as 
disponibilidades monetárias em bancos 
ou em caixa, as aplicações financeiras, 
os direitos que porventura vierem a 
constituir-se e os bens móveis e 
imóveis que forem destinados ou 
doados, com ou sem ônus à Fundação. 
 

42) Dentre as alternativas abaixo, 
assinale segundo a Lei Municipal nº 
3781/94, aquela que poderá implicar na 
pena de demissão: 
 
A) Apresentar-se embriagado ao 
serviço ou ali embriagar-se. 
B) Recusar fé a documentos públicos. 
C) Exercer ato de comércio entre os 
companheiros de serviço, promover ou 
subscrever listas de donativos dentro da 
repartição, salvo caso de moléstia ou 
outro estado de necessidade. 
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D) Ofensas física, em serviço, a 
servidor ou a particular, salvo em 
legítima defesa própria ou de outrem. 
 

ATUALIDADES 
 
43) O rompimento da barragem de 
rejeitos da mineradora Samarco, cujos 
donos são a Vale a anglo-australiana 
BHP, causou uma enxurrada de lama 
que destruiu boa parte do distrito de 
Bento Rodrigues, afetando também 
diversas áreas na Região Central de 
Minas Gerais e os estados vizinhos. 
Sobre este desastre ambiental, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O impacto ambiental do vazamento 
de lama e rejeitos na bacia do Rio Doce 
foi tão extenso devido ao rompimento 
de duas barragens, a de Santarém e a de 
Fundão. 
B) O vazamento de lama e rejeitos 
atingiu boa parte da bacia do Rio Doce, 
passando pelas cidades de Governador 
Valadares (MG), Colatina (ES) e 
Linhares (ES), chegando até a Foz do 
Rio Doce. 
C) O vazamento de lama e rejeitos 
passou por todo o Rio Doce, 
deteriorando todo seu ecossistema, mas 
não atingiu o mar no Espírito Santo. 
D) A barragem de rejeitos que rompeu, 
denominada Santarém, estava 
localizada em Bento Rodrigues, no 
Município de Ouro Preto. 
 
44) Por conta do desmatamento 
desenfreado, da poluição e das 
mudanças climáticas, a crise hídrica se 
tornou um tema recorrente em todo o 
mundo. No início de 2015, o sistema 
Cantareira, principal reservatório da 
Grande São Paulo, operava apenas com 
5% da sua capacidade, isso contando o 
volume morto. Essa escassez de água 
atingiu diretamente o fornecimento de 
água, gerando cortes nos 
abastecimentos. Sobre a crise hídrica 

em São Paulo é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) Com as intensas chuvas dos últimos 
meses, o sistema Cantareira está 
parcialmente recuperado, com mais de 
60% da sua capacidade, contando o 
volume morto. 
B) O sistema Cantareira está 
atualmente recuperado, com 100% da 
sua capacidade, contando o volume 
morto. 
C) Apesar da crise hídrica em São 
Paulo, não foi necessária a utilização 
do volume morto do sistema 
Cantareira. 
D) Apenas o nível do Cantareira tem se 
mostrado estável, sendo que os 
sistemas de Guarapiranga, Alto Cotia, 
Rio Grande e Rio Claro perderam água. 
 
45) O surfe é um esporte que vem se 
popularizando no Brasil por conta 
principalmente da boa representação 
brasileira dos atletas nos campeonatos 
mundiais. O primeiro brasileiro a 
liderar o ranking mundial, a abrir 
caminho para a “tempestade brasileira” 
e campeão mundial de surfe de 2015 
foi: 
 
A) Gabriel Medina.  
B) José Aldo. 
C) Felipe Toledo. 
D) Adriano de Souza. 
 
46) O vírus Zika é transmitido por um 
mosquito já bem conhecido dos 
brasileiros, o Aedes Aegypti, também 
responsável por transmitir a Febre 
Chikungunya e a Dengue. Sobre essas 
três doenças, analisar as afirmações 
abaixo: 
I.  A melhor forma de prevenir a 
propagação do Zika, da Febre 
Chikungunya e da Dengue, ainda é 
evitando o mosquito transmissor, 
destruindo os criadouros, as larvas e 
usando repelentes. 
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II.  O vírus Zika e a Febre Chikungunya 
são responsáveis pela má formação do 
feto, gerando a microcefalia em recém-
nascidos de mães contaminadas. 
III.  Somente nos três primeiros meses 
deste ano, o Município de Bauru já 
registrou mais de 300 casos de Dengue, 
e um caso autóctone de Zika Vírus e 
um de Febre Chikungunya. 
 
A) As afirmativas I e II são corretas. 
B) A afirmativa I é correta. 
C) As afirmativas II e III são corretas. 
D) As afirmativas I e III são corretas. 
 
47) Em novembro de 2015, a França 
passou por um dos mais terríveis 
atentados terroristas da sua história, 
caracterizado por uma série de ataques 
ocorrido em Paris e nos seus arredores, 
chegando a 130 o número de mortos. O 
grupo responsável por esse ataque foi: 
 
A) Grupos independentes. 
B) Al Qaeda. 
C) Estado Islâmico. 
D) Boko Haram. 
 

48) Em meados de junho e julho 
acontece em Paraty (RJ) um dos mais 
importantes eventos culturais e 
literários do Brasil, com a presença de 
importante escritores, compositores e 
artistas. Qual o nome deste evento: 
 
A) Festa Literária Internacional de 
Paraty. 
B) Evento de Cultura e Lazer de 
Paraty. 
C) Feira do Livro de Paraty. 
D) Movimento Cultural e Artístico de 
Paraty. 
 
49) As obras de transposição das águas 
do Rio São Francisco na Paraíba estão 
85% concluídas e devem ser entregues 
até o início de 2017, segundo o 
Ministério da Integração Nacional. O 
principal objetivo desta obra é: 
 

A) Aliviar a captação de água já 
realizado no Rio São Francisco. 
B) Minimizar os efeitos da seca, 
levando abastecimento de água à todos 
os estados do Nordeste. 
C) Beneficiar cerca de 12 milhões de 
pessoas, nos estados de Pernambuco, 
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
D) Mudar o curso original do Rio São 
Francisco, evitando as enchentes 
recorrentes na região. 
 
50) Atualmente a Europa enfrenta uma 
grave crise de refugiados e migrantes. 
Mais de 300 mil pessoas tentaram 
chegar ao continente Europeu, por 
meio de perigosas travessias no 
mediterrâneo, na maioria das vezes 
fugindo de conflitos armados existente 
em vários países da Ásia e da África. O 
número de pedidos de asilo na União 
Europeia chegou a 1,25 milhões em 
2015, sendo que o país que mais 
recebeu pedidos de asilo foi: 
 
A) Alemanha.  
B) Portugal. 
C) França. 
D) Espanha. 
 
 


