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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 (13 
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 24/05/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 14/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº13, de 25/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru  
 

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 
Serviços – ASSISTENTE SOCIAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1) Segundo o autor Faleiros (1985) a 
visão dialética supõe a unidade dos 
contrários em movimento permanente e 
não em oposição rígida, e supõe a 
análise da totalidade em. 
 
A) Transformação social. 
B) Mediações complexas. 
C) Realidade social. 
D) Alianças com a população usuária. 
 
2) Tomando como base os projetos de 
intervenção e de pesquisa como 
elementos constitutivos da atuação do 
assistente social, dá-se a importância 
da dimensão investigativa, portanto é 
CORRETO afirmar: 
 
A) No trabalho profissional, a pesquisa 
das situações concretas é o caminho 
para identificação das mediações 
históricas e necessárias à superação da 
defasagem genérica sobre a realidade e 
os fenômenos singulares com os quais 
se defronta o profissional no mercado 
de trabalho. 
B) No trabalho profissional, deve-se 
levar em consideração o levantamento 
e a identificação com os recursos 
disponíveis. 
C) Maior liberdade para oportunidades 
diferenciadas na realidade social e no 
mercado. 
D) No trabalho profissional, o 
assistente social deve embasar na 
identificação dos recursos e nas 
instituições socioassistenciais 
existentes na realidade. 
 
3) O artigo 5º, inciso 12, da lei de 
regulamentação da profissão reza: 

dirigir serviços técnicos de serviço 
social em entidades públicas ou 
privadas. Pode-se, pois inferir que 
esses procedimentos privativos: 
 
A) Devem ser realizados, apenas por 
Assistentes Sociais no pleno exercício 
profissional. 
B) São cabíveis, apenas Assistentes 
Sociais em universidades públicas. 
C) Obrigam os Assistentes Sociais a 
realizá-los somente após aprovação dos 
empregados. 
D) Podem ser realizados por outros 
profissionais, desde que autorizados 
por Assistentes sociais. 
 
4) Para o trabalho com usuários de 
substâncias psicoativas é preciso 
reconhecer, também, o tripé 
biopsicossocial das dependências 
químicas, fruto da interação dinâmica 
de três fatores distintos que são: 
 
A) a compulsão, a identidade e os 
mecanismos de defesa.  
B) o grupo de amigos, a droga e o 
inconsciente do indivíduo. 
C) a substância consumida, o indivíduo 
e o contexto familiar e social. 
D) a droga, a comunidade e a cultura. 
 
5) Com o triunfo do neoliberalismo, as 
políticas sociais públicas, que eram 
predominantemente socialdemocratas, 
sofreram uma forte guinada para 
direita, na sua concepção, gestão e 
institucionalidade quanto ao seu 
financiamento. Neste cenário tais 
políticas subordinaram-se abertamente 
aos ditames. 
 
A) mercado 
B) sociedade 



 

 
Cargo: Especialista em Gestão Administrativa e Serviços – ASSISTENTE SOCIAL 

 (Edital nº 13/2016)      2 

 

C) economia 
D) estado 
 
6) A natureza humana, por 
conseguinte, conforme o conceito que 
_______tem dela, só existe na história 
num processo global de transformação 
que abarca todos os seus aspectos. A 
palavra que completa corretamente a 
lacuna do texto é: 
 
A) Sócrates 
B) Marx 
C) Engels 
D) Hegel 
 
7) O assistente social, ao deparar com 
conflitos de interesses, deve, de acordo 
com o atual código de ética, em seus 
princípios fundamentais, posicionar-se 
em favor da democracia, da cidadania, 
da equidade, da justiça social, dos 
direitos humanos e da liberdade como 
valor ético central. Neste quadro, o 
assistente social deve optar por um 
projeto profissional vinculado à 
construção de: 
 
A) uma sociedade liberal e 
democrática. 
B) uma sociedade burguesa renovada, 
plural e livre de qualquer tipo de 
opressão. 
C) uma nova ordem social, sem 
dominação-exploração de classes, 
gênero e etnia. 
D) um novo projeto social-democrata. 
 
8) O Serviço Social brasileiro após a 
reconceituação, orientou-se por uma 
visão transformadora e crítica da 
realidade. 
 
A) como grupo social protetivo e 
relacional principalmente em situação 
de pobreza e exclusão. 
B) como gestora da força de trabalho 
feminino na contemporaneidade. 

C) numa concepção de familiaridade 
complexa do conflito de classes, 
associada às relações interpessoais. 
D) no interior da questão mais ampla, 
contraditória e complexa do conflito de 
classes. 
 
9) Com o crescimento do Terceiro 
Setor, que aumenta as parcerias com o 
Estado, com o número de ONGS e 
“organizações sociais”, é equivocado 
supor sem mais nem menos que este 
processo seja compensatório da visível  
desresponsabilização estatal e do 
capital perante a resposta às sequelas 
da questão social. Assim, a função das 
parcerias entre Estado e as ONGs não é 
a de “compensar”, mas a de encobrir e 
a de gerar a aceitação da população 
num processo que tem participação na 
estratégia atual de reestruturação do 
capital, exercendo uma: 
 
A) função voluntarista. 
B) função social. 
C) função de coesão  
D) função ideológica. 
 
10) No Projeto Ético Político do 
Serviço Social, consta que em relação a 
competência ético-política e teórico-
metodológica, cabe ao assistente social: 
 
A) a adoção da postura institucional. 
B) a construção de modelos clínicos de 
intervenção. 
C) a adoção da postura de respeito à 
pluralidade de ideias e ao exercício da 
interdisciplinaridade. 
D) a construção de normas 
institucionais. 
 
11) O código de Ética vigente desde 
1993 no país, inscreve como valor 
central da profissão a liberdade, nos 
indica um horizonte para o exercício 
profissional, um rumo ético-político. O 
desafio está em: 
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A) materializar os princípios éticos na 
cotidianidade do trabalho profissional 
nas instituições.  
B) comprometer-se com a emancipação 
e a plena expansão dos indivíduos e 
movimentos sociais. 
C) Ter autonomia e emancipação 
profissional. 
D) Conseguir a organização e a 
repercussão efetiva da ética nos 
movimentos reivindicatórios. 
 
12) O princípio do movimento 
contraditório do real, é inegável a 
contribuição do pensamento de Hegel 
para refletirmos mais rigorosamente 
sobre as práticas sociais, que operam 
fundamentalmente no real e que 
transitam entre universal e singular, 
entre geral e particular, mas que se 
consolidam no exercício cotidiano. 
Assim, da mesma forma, a própria 
concepção de identidade depende dessa 
visão crítica do movimento do real. 
Analisando a afirmativa acima, assinale 
a alternativa CORRETA : 
 
A) da possibilidade de pensá-la numa 
verdadeira autocracia burguesa, que 
estratifica saberes, que sacraliza 
poderes a partir do princípio da 
permanência. 
B) da possibilidade de pensar a 
identidade e seu corolário natural de 
conceber a prática a partir do princípio 
da permanência. 
C) da possibilidade da preservação de 
identidades convencionais. 
D) da possibilidade de pensá-la a partir 
do movimento e não da permanência, 
reconhecendo que o campo da 
identidade é o campo da alteridade, da 
diversidade, da diferença. 
 
13) A Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) em seu artigo 1º, 
estabelece a Política de Seguridade 
Social  não contributiva, contemplando 
a provisão dos mínimos sociais. Os 

estudos realizados no âmbito do 
Serviço Social consideram como 
mínimo social: 
 
A) A proposta minimalista num 
processo de inclusão social. 
B) A afirmação da qualidade de vida 
como modo de indenizar os excluídos. 
C) O conjunto de possibilidades que 
assegurem condições de liberdade e 
sobrevivência. 
D) Um padrão básico de proteção 
social. 
 
14) O Welfare State varia seu 
funcionamento de um contexto 
nacional para outro, portanto não existe 
um modelo único de Welfare State para 
servir de paradigma geral, PORQUE: 
Existem estados de Bem Estar que 
promovem satisfatórias condições de 
Bem Estar Social, ao passo que outros 
apesar do nome, dos gastos 
despendidos e das ações realizadas não 
apresentam o mesmo desempenho. 
Analisando a relação proposta entre as 
duas asserções acima, assinale a 
alternativa CORRETA : 
 
A) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira. 
B) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 
C) A primeira asserção é uma 
proposição verdadeira, e a segunda é 
uma proposição falsa. 
D) As duas asserções são proposições 
falsas. 
 
15) O Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS), cujo modelo de gestão 
é descentralizado e participativo, 
constitui-se na regulação e organização 
em todo o território nacional das ações 
socioassistenciais. Os serviços 
socioassistenciais no SUAS são 
organizados segundo as seguintes 
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referências: vigilância social, proteção 
social e defesa social e institucional. 
Relacione as referências às respectivas 
definições. 
 
I-  Proteção social 
II-  Vigilância socioassistencial  
III-  Defesa de direitos  
 
(   ) Que visa a garantir o pleno acesso 
aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 
(  ) Que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos. 
(   ) Que visa a analisar territorialmente 
a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos. 
Assinale a alternativa que indica a 
relação correta, de cima para baixo. 
 
A) III, I, II. 
B) I, III, II. 
C) II, III, I. 
D) III, II, I. 
 
16) A NOB SUAS 2012 indica que os 
Municípios são classificados a partir do 
Índice de Desenvolvimento do SUAS – 
ID SUAS, que é calculado levando em 
consideração os indicadores das 
informações prestadas no Censo SUAS 
e outros sistemas da Rede SUAS, 
refletindo o estágio de organização e de 
desenvolvimento da gestão do SUAS, 
nos municípios, DF e estados. Constitui 
como conjunto de indicadores: 
 
A) rendimento de pessoas, de famílias 
e rendimento familiar per capita. 
B) características da população, dos 
domicílios e resultados do universo. 
C) gestão, serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais.    
D) índice de educação, condições de 
saúde e renda. 
 
 

17) Em relação a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistencias/2009 
pode-se tecer algumas considerações. 
Analise as afirmativas a seguir: 
 
I-  Cria identidade com o usuário a 
partir do reconhecimento de demandas. 
II-  Ajuda a definir critérios de 
qualidade de serviço e a construção de 
indicadores de avaliação. 
III-  Permite visibilidade à oferta de 
serviços. 
IV-  Cria condições de continuidade de 
atendimento a partir de uma matriz 
nacional. 
Assinale: 
 
A) se somente a I estiver correta. 
B) se somente a II, III e IV estiverem 
corretas. 
C) se somente a III estiver correta.  
D) se I, II, III e IV estiverem corretas. 
 
18) Relacione os níveis de 
complexidade, de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistencias/2009, aos respectivos 
serviços. 
1- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 
2- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE. 
3- PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE. 
 
(  ) Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado à Famílias e Indivíduos; 
Serviço Especializado em Abordagem 
Social; Serviço de Proteção Social à 
Adolescentes em Cumprimento de 
Medidas Socioeducativas; Serviço de 
Proteção Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosos e suas Famílias; 
Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua.  
( ) Serviço de Proteção Integral à 
Família; Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e o Serviço 
no Domicílio Para Pessoas com 
Deficiência e Idosos.  
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( ) Serviço de Acolhimento 
Institucional; Serviço de Acolhimento 
em República; Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora; Serviço de 
Proteção em Situação de Calamidade 
Pública e de Emergência. 
Assinale a alternativa que indica a 
relação CORRETA , de cima para 
baixo. 
 
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 1, 3. 
C) 3, 1, 2.  
D) 2, 3, 1. 
 
19) A Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) preconiza que a 
assistência social se organiza pelos 
seguintes tipos de proteção: proteção 
social básica e proteção social especial, 
e estas serão ofertadas, 
respectivamente: 
 
A) na Diretoria Regional de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
(DRADS) e na Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
B) no Centro de Referência de 
Assistência Social e no Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social. 
C) no Conselho Municipal de 
Assistência Social e na Secretaria de 
Assistência Social, em cada esfera de 
governo.  
D) no Centro de Referência de 
Assistência Social e na Secretaria de 
Assistência Social, em cada esfera de 
governo. 
 
20) O planejamento social é um 
instrumento de fundamental 
importância para o desenvolvimento de 
trabalho do profissional de Serviço 
Social, pois este tem necessidades de 
conhecer e compreender a realidade do 
planejamento para que o profissional 
consiga realizar intervenções com 
qualidade. 

Associe as fases do planejamento 
social as respectivas estratégias.  
1- Reflexão ou Conhecimento da 
realidade.  
2- Decisão.    
3- Ação.  
4- Retorno da Reflexão ou Crítica.  
 
(    ) Estudo da situação relacionada. 
(  ) Avaliação de desempenho para 
correção das distorções. 
(  ) Identificação de prioridades de 
intervenção. 
(  ) Implementação das proposições 
através de planos, programas e 
projetos. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA , de cima para 
baixo. 
 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 1, 4, 3.  
C) 1, 4, 2, 3. 
D) 3, 2, 4, 1.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o trecho extraído do 
livro “Capitães da areia” de Jorge 
Amado. 
 
(...)  
Anda entre os grupos que conversam, 
entre as crianças que dormem, e chega 
para perto do Professor.  
Acocora-se junto a ele e fica espiando a 
leitura atenta do outro.  
João José, o Professor, desde o dia em 
que furtara um livro de histórias numa 
estante de uma casa da Barra, se tomara 
perito nestes furtos. Nunca, porém, 
vendia os livros, que ia empilhando 
num canto do trapiche, sob tijolos, para 
que os ratos não os roessem. Lia-os 
todos numa ânsia que era quase febre. 
Gostava de saber coisas e era ele quem 
muitas noites, contava aos outros 
histórias de aventureiros, de borne do 
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mar, de personagens heroicos e 
lendários, histórias que faziam aqueles 
olhos vivos se espicharem para o mar 
ou para as misteriosas ladeiras da 
cidade, numa ânsia de aventuras e de 
heroísmo. João José era o único que lia 
correntemente entre eles e, no entanto, 
só esteve na escola ano e meio. Mas o 
treino diário da leitura despertara 
completamente sua imaginação e talvez 
fosse ele o único que tivesse uma certa 
consciência do heroico das suas vidas. 
Aquele saber, aquela vocação para 
contar histórias, fizera-o respeitado 
entre os Capitães Areia, se bem fosse 
franzino, magro e triste, o cabelo 
moreno caindo sobre os olhos 
apertados de míope.  
Apelidaram-no de Professor porque 
num livro furtado ele aprendera a fazer 
mágicas com lenços níqueis e também 
porque, contando aquelas histórias que 
lia e muitas que inventava, fazia a 
grande e misteriosa mágica de os 
transportar para mundos diversos, fazia 
com que os olhos vivos dos Capitães da 
Areia brilhassem como só brilham as 
estrelas da noite da Bahia.  
Pedro Bala nada resolvia sem o 
consultar e várias vezes foi a 
imaginação do Professor que criou os 
melhores planos de roubo.  
Ninguém sabia, entanto, que um dia, 
anos passados, seria ele quem haveria 
de contar em quadros que 
assombrariam o país a história daquelas 
vidas e muitas outras histórias de 
homens lutadores e sofredores. Talvez 
só o sou se Don'Aninha, a mãe do 
terreiro da Cruz de Opô Afonjá, porque 
Don'Aninha sabe de tudo que Yá lhe 
diz através de um búzio noites de 
temporal.  
João Grande ficou muito tempo atento 
à leitura. Para o negro aquelas letras 
nada diziam. O seu olhar ia do livro 
para a luz oscilante da vela, e desta 
para o cabelo despenteado do 

Professor. Terminou por se cansar e 
perguntou com sua voz cheia e quente: 
-- Bonita, Professor? 
(AMADO, Jorge. Capitães da areia. 
LELIVROS. Acervo Virtual. Acesso 
em 15-03-
2016.http://lelivros.website/book/down
load-livro-capitaes-da-areia-jorge-
amado-em-epub-mobi-e-pdf/) 
 
21) De acordo com a leitura do trecho, 
pode-se afirmar que: 
 
A) O Professor aprendera a ler, pois 
havia frequentado a escola durante 
anos. 
B) Aprendeu a ler para furtar livros e 
vendê-los. 
C) A leitura diária fazia – o despertar 
para o mundo do crime. 
D) O ato de ler diariamente fazia José 
João despertar sua consciência para a 
vida. 
 
22) José João foi apelidado de 
professor porque: 
 
A) Era o único que sabia ler e mantinha 
a disciplina dos Capitães da areia 
através das histórias que contava. 
B) Com um livro roubado prendera a 
fazer mágicas com lenços níqueis e 
também porque, contando aquelas 
histórias que lia e muitas que 
inventava, fazia a grande e misteriosa 
mágica de transportar os Capitães da 
areia para mundos diversos. 
C) A partir de um livro, aprendera a 
fazer mágicas com lenços níqueis e 
também porque ensinava os truques de 
mágica aos Capitães da areia. 
D) Fazia mágicas com lenços níqueis 
que aprendera com Dalva e também 
porque, além de ler, inventava as 
histórias. 
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23) O trecho mostra em um 
determinado período como será o 
futuro de José João. A alternativa que 
encerra o período é: 
 
A) Aquele saber, aquela vocação para 
contar histórias, fizera-o respeitado 
entre os Capitães Areia, se bem fosse 
franzino, magro e triste, o cabelo 
moreno caindo sobre os olhos 
apertados de míope.  
B) Nunca, porém, vendia os livros, que 
ia empilhando num canto do trapiche, 
sob tijolos, para que os ratos não os 
roessem. 
C) Ninguém sabia, entanto, que um 
dia, anos passados, seria ele quem 
haveria de contar em quadros que 
assombrariam o país a história daquelas 
vidas e muitas outras histórias de 
homens lutadores e sofredores. 
D) O seu olhar ia do livro para a luz 
oscilante da vela, e desta para o cabelo 
despenteado do Professor. 
 
24) É INCORRETO  inferir sobre o 
texto: 
 
A) Que João Grande era um grande 
inventor de histórias, pois, na verdade, 
não conseguia decifrar as letras, logo 
para ganhar credibilidade com os 
outros meninos ele criava as histórias, 
enganando-os. 
B) Que José João empilhava os livros 
para evitar que os ratos os roessem e 
nunca os vendia. 
C) Que lia porque gostava das coisas e 
contava aos outros histórias de 
aventureiros. 
D) Que a imaginação do Professor foi 
que criou os melhores planos de roubo.  
 
 
 
 
 
 

25) A alternativa que assinala as 
características físicas do Professor é: 
 
A) Era leitor, atencioso e imaginativo. 
B) Era franzino, magro e tinha o cabelo 
moreno caindo sobre os olhos 
apertados de míope.  
C) Era franzino, magro e triste, o 
cabelo moreno caindo sobre os olhos 
apertados de míope. 
D) Era franzino, magro, triste e 
atencioso, o cabelo moreno caindo 
sobre os olhos apertados de míope e 
imaginativos. 
 
26) Leia: 
 
“João Grande ficou muito tempo atento 
à leitura. Para o negro aquelas letras 
nada diziam. O seu olhar ia do livro 
para a luz oscilante da vela, e desta 
para o cabelo despenteado do 
Professor. Terminou por se cansar e 
perguntou com sua voz cheia e quente: 
-- Bonita, Professor?” 
 
Pode-se inferir a partir do trecho acima 
que: 
 
A) João Grande entende perfeitamente 
a história lida pelo Professor e a 
aprecia, elogiando-a. 
B) João Grande percebe que o 
Professor havia inventado parte da 
história e por isso intervém usando a 
expressão “bonita” de maneira irônica. 
C) João Grande não entende 
perfeitamente a história e indaga de 
maneira ingênua sobre a narrativa ser 
bonita. 
D) João Grande não entende a história, 
mas mesmo assim elogia a narrativa 
ouvida para mostrar que é esperto com 
certo ar de cinismo.  
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27) “Lia-os todos numa ânsia que era 
quase febre.” O termo em destaque, 
tendo em vista a análise morfológica, 
se classifica na oração como 
______________ e faz referência 
________________. 
A alternativa que completa 
CORRETAMENTE  as lacunas acima 
é: 
 
A) Pronome pessoal reto – aos contos. 
B) Artigo definido masculino – aos 
livros. 
C) Pronome pessoal reto – aos contos. 
D) Pronome pessoal oblíquo – aos 
livros. 
 
28) “...contava aos outros histórias de 
aventureiros...” Ao se substituir o 
objeto indireto da oração dada por um 
pronome pessoal, tem-se a seguinte 
construção:  
 
A) ...contava-a aos outros... 
B) ...contava-lhes aos outros histórias 
de aventureiros... 
C) ...contava-lhes histórias de 
aventureiros... 
D) ...contava-lhes aos outros histórias... 
 
29) “Nunca, porém, vendia os livros, 
que ia empilhando num canto do 
trapiche, sob tijolos, para que os ratos 
não os roessem.” A conjunção 
subordinativa grifada possui o valor 
semântico de: 
 
A) Causa. 
B) Finalidade. 
C) Consequência. 
D) Tempo. 
 
30) “Nunca, porém, vendia os livros, 
que ia empilhando num canto do 
trapiche, sob tijolos, para que os ratos 
não os roessem.” 
A substituição da conjunção grifada 
manteria o mesmo sentido no período 
acima se fosse substituída por: 

A) Entretanto. 
B) Ora. 
C) Consoante. 
D) Já que. 
 
31) A alternativa em que a 
concordância nominal NÃO está de 
acordo com a norma culta da língua é: 
 
A) Os capitães da areia comeram meia 
maçã. 
B) Já viajei por longes terras com os 
capitães da areia. 
C) É necessário esta atitude para ajudar 
os capitães da areia. 
D) Moramos longe dos capitães da 
areia. 
 
32) “ – Bonita, Professor!” 
O termo grifado no período acima é 
classificado, de acordo com a análise 
sintática: 
 
A) Aposto. 
B) Adjunto Adnominal. 
C) Substantivo. 
D) Vocativo. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
33) Um determinado jornal veiculou 
manifestação de uma pessoa no espaço 
destinado a opiniões dos leitores. Na 
opinião do leitor homens e mulheres 
deveriam ser tratados de forma igual, o 
que implicaria em considerar 
inconstitucional o tratamento mais 
benéfico concedido, em certas 
hipóteses, às mulheres. Com base na 
opinião anterior e no preceito relativo à 
igualdade estabelecida na Constituição 
Federal, assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
A) A concessão de licença maternidade 
de 120 dias para mulheres deveria ser 
estendida aos homens; 
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B) A igualdade implica em reconhecer 
e estabelecer tratamento diferenciado 
para aqueles que estejam em situação 
desigual, o que justifica o tratamento 
dado às mulheres em algumas situações 
peculiares, como é caso da licença 
maternidade; 
C) As mulheres sempre buscaram a 
igualdade de direitos com os homens, o 
que implica dizer que não é possível a 
manutenção de tratamento diferente 
entre ambos, devendo ser banido do 
ordenamento jurídico quaisquer 
concessões de direitos mais favoráveis 
ao sexo feminino; 
D) A Constituição Federal atenta à 
igualdade entre homens e mulheres, 
reconheceu a fragilidade das mulheres 
e, em decorrência disso, fez concessões 
diferenciadas a essas. 
 
34) A Constituição Federal não traz um 
conceito específico sobre família. 
Neste sentido, é possível entender que: 
 
A) Deve ter um conceito mais restrito a 
fim de proteger a sociedade como um 
todo, impedindo a concessão de status 
de família a qualquer núcleo que não 
seja composto pelo homem, a mulher e 
os filhos legítimos; 
B) A crise social que atingiu as 
famílias brasileiras foi o principal fator 
pelo qual somente se admite a extensão 
do conceito à comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes; 
C) O conceito mais ampliado está 
limitado às situações contidas no art. 
226 da Constituição, que prevê apenas 
o reconhecimento das chamadas uniões 
estáveis e a comunidade formada por 
quaisquer uns dos pais e seus 
descendentes. 
D) Deve ter conceito ampliado, já que 
não há no texto constitucional 
limitação a sua formação por casais 
heteroafetivos nem a formalidade 
cartorária, celebração civil ou liturgia 
religiosa. 

35) O Estatuto da Criança e do 
Adolescente, utilizando-se do critério 
etário, considera como criança e 
adolescente, respectivamente, a pessoa 
que: 
 
A) Seja plenamente incapaz, ressalvada 
a hipótese de se comportar de acordo 
com os padrões psicológicos; 
B) Contar com idade de até doze anos 
incompletos e entre doze e dezoito 
anos; 
C) Contar com idade entre doze anos e 
dezoito anos incompletos.  
D) Não disponha de recursos 
financeiros para se manter e tenha até 
doze anos completos e entre essa idade 
e dezoito anos. 
 
36) João conta com 77 anos, não possui 
nenhum parente conhecido e encontra-
se internado em uma unidade hospitalar 
onde realiza tratamento de saúde. O 
diagnóstico médico indicou realização 
de cirurgia de alto risco para paciente. 
Com base nesta situação, assinale a 
alternativa CORRETA : 
 
A) A decisão pela realização do 
procedimento deverá ficar a cargo do 
médico, mesmo que o paciente se 
recuse; 
B) Caso o idoso não esteja em 
condições de manifestar seu desejo, 
independentemente do risco, não será o 
procedimento realizado; 
C) A decisão será exclusiva do 
paciente idoso, independentemente de 
estar ou não no domínio de suas 
faculdades mentais; 
D) Não estando o idoso em condições 
de proceder à opção, nem existindo 
curador e familiares, a decisão será do 
médico, devendo comunicar o fato ao 
Ministério Público.  
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37) Em relação ao servidor público é 
CORRETO dizer que:  
 
A) A estabilidade será conquistada 
após três anos de efetivo exercício no 
cargo, o que é chamado de estágio 
probatório. 
B) A estabilidade só será atingida após 
o cumprimento de estágio probatório 
de 2 anos.  
C) Após a conquista da estabilidade o 
cargo se torna vitalício e o servidor não 
poderá ser exonerado, salvo se houver 
condenação criminal transitada em 
julgado. 
D) O estágio probatório não é requisito 
necessário à estabilidade e pode ser 
dispensado pela autoridade superior, 
sempre que o servidor demonstre 
possuir boa conduta e habilidade para o 
desempenho da função. 
 
38) Em relação à previdência dos 
servidores, a Lei Municipal nº 4830 de 
17 de maio de 2002 definiu como 
beneficiários os segurados e os seus 
dependentes. Com base nas disposições 
dessa lei é possível afirmar que podem 
ser dependentes do segurado: 
 
A) O cônjuge, a companheira e o 
companheiro, não sendo permitida a 
inscrição de companheiro do mesmo 
sexo; 
B) Os filhos de qualquer idade se do 
sexo masculino e até o casamento as 
filhas mulheres; 
C) Os pais, ressalvado aqueles cujo 
vinculo seja o da adoção; 
D) O irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de vinte e 
um anos ou inválido. 
 
39) A Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 
2.010, que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários – PCCS, tem 
dentre seus princípios básicos: 
 

A) A isonomia, assegurando o 
tratamento remuneratório igual para os 
ocupantes de cargos idênticos que 
exijam o mesmo nível de escolaridade, 
observando-se a igualdade de direitos, 
deveres e obrigações; 
B) A universalidade, já que se estende 
a servidores e os trabalhadores da 
iniciativa privada. 
C) A publicidade, tendo em vista que 
os valores dos salários não podem ser 
divulgados. 
D) A igualdade entre servidores que 
desempenham funções diferentes, 
estabelecendo salários iguais para 
todos. 
 
40) São direitos sociais previsto na 
Constituição Federal, entre outros: 
 
A) A educação, a saúde e a inclusão 
digital; 
B) A alimentação, o trabalho e a 
moradia; 
C) O transporte, o desenvolvimento 
econômico e a segurança; 
D) A previdência social, o acesso à 
informação e a proteção à maternidade 
e à infância. 
 
41) Em relação ao conteúdo do direito 
à liberdade das crianças e adolescentes 
é INCORRETO  dizer que ele 
compreende: 
 
A) O direito de ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições 
legais; 
B) O direito de participar da vida 
política, na forma da lei, sendo 
permitida a candidatura ao cargo 
público de vereador; 
C) A liberdade de opinião e expressão; 
D) participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação, e 
buscar refúgio, auxílio e orientação. 
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42) O acidente do trabalho é 
considerado como o evento ocorrido no 
exercício do cargo, que se relacione, 
direta ou indiretamente, com as 
atribuições deste, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que 
cause a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. Contudo, também será 
considerado como acidente do 
trabalho: 
 
A) As doenças que não produzam 
efeito incapacitante, permitindo que 
seja realizado o trabalho ainda que com 
certa dificuldade; 
B) A doença endêmica adquirida por 
segurado habitante de região em que 
ela se desenvolva, ainda que sem 
comprovada relação com o trabalho ou 
exposição ou contato direto 
determinado; 
C) As doenças inerentes a determinado 
grupo etário ou degenerativas, ainda 
que não exista qualquer relação com a 
atividade laborativa desempenhada; 
D) A doença profissional, produzida ou 
desencadeada pelo exercício do 
trabalho, e a doença do trabalho, 
adquirida ou desencadeada em função 
de condições especiais em que o 
trabalho é realizado. 
 

ATUALIDADES 
 
43) Sobre a Conferência do Clima de 
Paris, realizada entre 30 de novembro a 
11 de dezembro de 2015, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) houve a formalização do Acordo de 
Paris, mas não existiu consenso sobre o 
financiamento climático porque os 
países desenvolvidos não aceitaram 
investir em medidas de combate à 
mudança do clima em países em 
desenvolvimento. 

B) houve a formalização do Acordo de 
Paris, com a concordância dos países 
sobre a necessidade de agir contra as 
mudanças climáticas, tendo como 
objetivo de longo prazo estabilizar a 
temperatura da Terra bem abaixo de 
2oC. 
C) houve a formalização do Acordo de 
Paris, mas não houve consenso sobre a 
necessidade de redução da emissão de 
gases poluentes. 
D) houve a formalização do Acordo de 
Paris sendo que todos os pontos 
trazidos serão legalmente vinculantes. 
 
44) O filme “O Menino e o Mundo” de 
Alê Abreu concorreu ao Oscar 2016 na 
categoria “animação”. Sobre o Oscar 
2016 é INCORRETO afirmar que: 
 
A) “O Menino e o Mundo” além de ser 
um filme infantil é também um filme 
político, pois retrata temas como, por 
exemplo, o êxodo rural e a exploração 
em grandes propriedades de terra.  
B) “O Menino e o Mundo” foi 
derrotado pelo filme DivertidaMente, 
dos estúdios Pixar. 
C) o filme “Spotlight – Segredos 
Revelados”, que denuncia abusos 
sexuais contra crianças praticados por 
sacerdotes católicos, ganhou o Oscar 
como melhor filme. 
D) o filme “O Regresso”, dirigido pelo 
mexicano Alejandro G. Iñárritu, 
recebeu o maior número de estatuetas 
do Oscar, sendo considerado o grande 
vencedor do Oscar 2016. 
 
45) “Crise econômica não afetou Rock 
in Rio 2015, diz Roberta Medina” (site 
UOL). Sobre o Rock in Rio 2015 
realizado nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 
e 27 de setembro de 2015, na Cidade 
do Rock, no Rio, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) houve uma preocupação em tornar 
os valores dos ingressos acessíveis para 
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as classes econômicas menos 
favorecidas. 
B) houve uma preocupação em 
valorizar o Rock Nacional e outros 
estilos musicais brasileiros, colocando 
artistas nacionais no principal palco de 
apresentação. 
C) houve apresentações de artistas 
brasileiros, como o reencontro de Baby 
e Pepeu e os shows dos Paralamas do 
Sucesso e Lulu Santos, mas eles 
tocaram na mesma posição que 
anônimos estrangeiros. 
D) houve uma apresentação feita 
inteiramente por meio de hologramas 
3D, devido ao avanço tecnológico. 
 
46) Qual é a o escritor(a) brasileiro(a) 
indicado(a) para o Prêmio Nobel de 
Literatura do ano de 2016:  
 
A) Celso Furtado. 
B) Lygia Fagundes Telles. 
C) Jorge Amado. 
D) Rachel de Queiroz. 
 
47) “A crise migratória na Europa, de 
refugiados vindos do Oriente Médio e 
da África por mar e por terra, tem 
chamado a atenção do mundo nos 
últimos meses. Entretanto, esse fluxo 
migratório de regiões em guerras não é 
incomum e, segundo especialistas, o 
Brasil é um dos países com uma boa 
política de acolhimento” (EBC, 
Cidadania, 06/09/2015). Partindo do 
trecho citado e sabendo da situação de 
refugiados, é INCORRETO  afirmar 
que: 
 
A) no Brasil, os refugiados têm direito 
a carteira de trabalho, podendo 
trabalhar normalmente, respeitada a 
idade mínima, a proibição de trabalho 
escravo e de discriminação. 
B) no Brasil, os refugiados assim 
reconhecidos têm direito de obter o 
Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), um número 
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
um documento de viagem. 
C) o Brasil, embora acolha os 
refugiados, não permite que eles 
participem de programas sociais como, 
por exemplo, Bolsa Família, Minha 
Casa, Minha vida, Tarifa Social de 
Energia Elétrica. 
D) os refugiados não podem ser 
devolvidos ou expulsos para um país 
onde a sua vida ou integridade física 
sejam colocadas em risco. 
 
48) Diante das doenças  Dengue, 
Chikungunya e Zika é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) os sinais clínicos das três doenças 
são muito parecidos, sendo os 
principais: febre, dores de cabeça, 
dores nas articulações, enjoo e 
exantema (rash cutâneo ou manchas 
vermelhas pelo corpo). 
B) o mosquito Aedes aegypt é  
transmissor da dengue, chikungunya e 
zika, sendo que as duas últimas 
doenças estão sendo relacionadas com 
casos de microcefalia (má-formação do 
cérebro de bebês).  
C) a chikungunya é considerada mais 
perigosa do que a dengue e a zika, 
devido a quantidade de óbitos com a 
sua manifestação e ligação com a 
síndrome de Guillain-Barré.  
D) a dengue também pode ser 
transmitida pelo contato direto entre 
um doente com uma pessoa sadia, por 
meio da saliva. 
 
49) “Movimentos pró e contra 
impeachment preparam mobilizações 
pelo país. Organizações contrárias e 
favoráveis ao impeachment de Dilma 
lutam contra o tempo para mobilizar o 
público e realizar atos por todo o país” 
(Luma Poletti, Congresso em Foco). 
Diante das discussões sobre o possível 
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impeachment é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) o regime democrático permite a 
pluralidade de opiniões, inclusive 
aceitando discursos do ódio e atitudes 
violentas. 
B) as manifestações populares são uma 
expressão do direito de manifestação 
do pensamento e de reunião e são 
cabíveis em um regime democrático.  
C) o regime democrático atribui a 
titularidade do poder político para um 
grupo restrito de pessoas e estas que 
têm o direito de formular 
manifestações. 
D) a democracia pode ser considerada 
como uma ditadura da maioria. 
 
50) O “Mapa da violência 2015: mortes 
matadas por armas de fogo”, estudo 
realizado pelo governo brasileiro, pela 
UNESCO e pela Faculdade Latino 
Americana de Ciências Sociais 
(FLACSO), divulgado em maio de 
2015, revelou que: 
 
A) a maior quantidade de mortes por 
arma de fogo foi de pessoas na faixa 
entre os 45 e 60 anos. 
B) a morte de jovens vítimas de armas 
de fogo cresceu na mesma proporção 
que o número de mortes por suicídio e 
acidentes. 
C) O número de mortos por armas de 
fogo seria ainda maior no Brasil se não 
houvesse o controle de armas trazido 
pelo Estatuto do Desarmamento. 
D) a morte de jovens negros por armas 
de fogo foi menor do que a de jovens 
brancos no período retratado no Mapa.  
 
 
 


