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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Português 
 

 

Amor Moderno Dispensa Idealizações 
 

O amor romântico não vive só nas telas de cinema. A publicidade também prega o resgate do 
romantismo. A atmosfera da ________ com vinho, namorados se beijando na chuva e até mesmo a paquera 
por telefone ditam o comportamento neo-romântico e ajudam a vender produtos. 

De acordo com o diretor de marketing da agência de propagando DPZ, a publicidade ________ o 
conceito de romantismo ___ modernidade. Para que uma idéia seja aceita pelo público, é necessário que a 
situação seja pertinente ao seu estilo de vida. 

Machado explica que, se a mídia ignorar esse aspecto, vai facilmente despencar para o brega. 
“Impossível conceber, por exemplo, um comercial onde duas pessoas, de poder aquisitivo alto e residentes 
em uma metrópole, ficam em casa escrevendo cartas de amor.” Na sua opinião, a dose exata de romantismo 
é aquela que melhor corresponde à modernidade: de forma objetiva, sem cenários idealizados. 
 

(Karin Dauch - O Estado de São Paulo)  

 

1) Assinalar alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto: 
 

a) lareira      - adápta       - à 
b) larera       - adapta       - a 
c) lareira      -  adapta        - à 
d) larera       - adapta       - à 
 
2) O título do texto sugere que existem duas formas de amor. Quais são elas? 
 

a) O amor antigo e o amor moderno. 
b) O amor idealizado e o amor não-idealizado. 
c) O amor romântico e o amor carente. 
d) O amor subjetivo e o amor impessoal. 
 
3) Segundo o texto, o que o diretor da agência de propaganda procura fazer para atingir o seu objetivo, que é vender 
produtos? 
 

a) Salientar que o romantismo nada tem a ver com comércio. 
b) Adequar a atmosfera romântica aos dias atuais. 
c) Procurar despencar para o brega. 
d) Aguçar a subjetividade do leitor. 
 
4) O termo grifado no texto, dentro do contexto, é antônimo de: 
 

a) Inadequado. 
b) Pertencente. 
c) Relativo. 
d) Referente. 
 
5) “O amor romântico não vive só nas telas de cinema.” 
 

Analisar o trecho acima e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) O sujeito é simples e o predicado é verbal. 
b) O núcleo do sujeito é romântico e há um adjunto adverbial. 
c) A oração é absoluta e o verbo é intransitivo. 
d) As alternativas a e c estão corretas. 
 
6) Analisar os itens abaixo. 
 

São prefixos NUNCA seguidos de hífen: 
 

I - Aero. 
II - Mega. 
III - Sem. 
IV - Tele. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
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7) Assinalar a alternativa em que a oração deve ficar entre vírgulas: 
 

a) As pessoas de mais idade que se comunicam com os jovens merecem apreço. 
b) Os jovens em geral que são idealistas por natureza merecem apreço. 
c) Aqueles que manifestam suas idéias merecem apreço. 
d) Os jovens brasileiros que lutam por seus ideais merecem apreço. 
 
8) Assinalar a alternativa em que a crase foi usada INCORRETAMENTE: 
 

a) O paciente sentiu-se à vontade. 
b) O remédio foi tomado gota à gota. 
c) Refiro-me àquele médico de jaleco azul. 
d) O hospital fica à distância de duas quadras. 
 
9) Ama! Esquece! Permite! 
 

Passando para a forma negativa do modo imperativo, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Não ame! Não esqueça! Não permita! 
b) Não amas! Não Esqueces! Não permitas! 
c) Não ames! Não esqueças! Não permitas! 
d) Não ama! Não esquece! Não permite! 
 
10) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo: 
 

"Talvez não __________ receber-me; entre _______ e ela ___________ rixas enormes." 
 

a) quizesse    - eu      -  haviam 
b) quisesse    - eu      -  haviam 
c) quizesse    - mim   -  havia 
d) quisesse    - mim   -  havia 
 
11) Assinalar a alternativa de regência INCORRETA: 
 

a) Informaram o acidente à polícia. 
b) Eu antipatizo com ditadores. 
c) Preferiu sair do que ficar humilhado. 
d) A lei visa ao bem-estar da comunidade. 
 
12) Não há tritongo em: 
 

a) Averiguou. 
b) Boiada. 
c) Iguais. 
d) Uruguaio. 
 
13) Assinalar a alternativa que possui, respectivamente, substantivo concreto e abstrato: 
 

a) Vinho           -     cerveja. 
b) Felicidade   -     altura. 
c) Bruxa           -     trabalho. 
d) Brasil           -     fada. 
 
14) Assinalar a alternativa em que o porquê foi usado INCORRETAMENTE: 
 

a) Estava obeso, razão porque deveria mudar seus hábitos alimentares. 
b) Porque estava além do peso, resolveu selecionar os alimentos. 
c) Não se sabe por que as pessoas não investem na própria saúde. 
d) Ninguém sabe o porquê de tanto desleixo com a saúde. 
 
15) “O problema, no entanto, é que mudar hábitos é mais difícil do que parece.”  
 

A expressão grifada é um conectivo de valor semântico adversativo. Por isso, pode ser substituído, sem alterar o significado 
do trecho, pela da alternativa: 
 

a) Mas também. 
b) Porquanto. 
c) Porque. 
d) Todavia. 
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Matemática                Rascunho 
 

16) Um atleta percorre diariamente 5 voltas completas em 
torno de uma pista de atletismo quadrada com lado medindo 
90 metros. Quantos metros ele percorre nessa pista? 
 

a) 40.500 
b) 38.000 
c) 8.100 
d) 1.800 
 
17) As dimensões de uma cozinha que será revestida de 
ladrilhos é 5 por 4 metros. Sabendo que 1 metro quadrado 
de ladrilho custa R$ 15,00, quanto será gasto para revestir a 
cozinha? 
 

a) R$ 150,00 
b) R$ 300,00 
c) R$ 425,00 
d) R$ 355,00 
 
18) A conta bancária de Antônio tinha um saldo de            
R$ 640,50. Sabendo que ele pagou uma compra com um 
cheque de R$ 155,00 e foi cobrada mais uma taxa de       
R$ 1,50, em quanto ficou seu saldo? 
 

a) R$ 520,00 
b) R$ 545,50 
c) R$ 484,00 
d) R$ 496,00 

19) Numa empresa trabalham 30 pessoas. Destas, 
5
2  são 

homens, e 
6
1  das mulheres trabalha somente no turno da 

tarde. Quantas mulheres trabalham somente no turno da 
tarde? 
 

a) 3 
b) 18 
c) 12 
d) 4 
 
20) Um capital de R$ 650,00 aplicado à taxa de juros 
simples de 20% ao ano, durante 3 anos, rendeu de juros a 
quantia de:  
 

a) R$ 58,00 
b) R$ 130,00 
c) R$ 253,00 
d) R$ 390,00 
 
21) Paula comprou um tabuleiro de xadrez retangular, onde 
cada quadradinho branco e preto possui área igual a 4 cm², 
conforme a figura abaixo: 
 

 
 

Qual é o perímetro do tabuleiro? 
 

a) 32 cm  
b) 64 cm 
c) 82 cm 
d) 96 cm 
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22) O salário de Tadeu é R$ 975,00. No próximo mês, terá 
um reajuste de 12%. Qual será o novo salário do 
profissional? 
 
a) R$ 1.020,00 
b) R$ 1.050,00 
c) R$ 1.152,00 
d) R$ 1.092,00 
 
23) Na compra de uma mercadoria no valor de R$ 347,60, 
um cliente recebeu um desconto e pagou R$ 319,45. Qual 
foi o valor do desconto? 
 
a) R$ 31,20 
b) R$ 28,15 
c) R$ 45,84 
d) R$ 24,50 
 
24) Num triângulo equilátero: 
 
a) Apenas dois lados são congruentes. 
b) Os três lados têm medidas diferentes. 
c) Os três lados são congruentes. 
d) Um dos ângulos é sempre reto. 
 
25) Ao somar todos os números ímpares de um algarismo e 
diminuir a soma de todos os números pares de um 
algarismo, obtém-se:  
 
a) 6 
b) 3 
c) 5 
d) 0 
 
26) A soma de dois números é 35, e a diferença entre eles é 
15. Esses números são: 
 
a) 30 e 5 
b) 35 e 20 
c) 22 e 13 
d) 25 e 10 
 
27) Um lápis custa a metade do preço de uma caneta, e os 
dois juntos custam 6 reais. O preço da caneta é: 
 
a) 4 reais. 
b) 1 real. 
c) 2 reais. 
d) 3 reais. 
 
28) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, 
realizou determinada obra em 10 dias. Se o número de 
horas de serviço for reduzido para 5 horas diárias, em que 
prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? 
 
a) 4 dias. 
b) 8 dias. 
c) 10 dias. 
d) 16 dias. 
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29) Em uma escola de 1ª a 4ª série há 280 alunos, entre 
meninos e meninas. Se a metade do número de meninas é 
igual ao dobro do número de meninos, quantos são os 
meninos? 
 
a) 70 
b) 68 
c) 56 
d) 35 
 
 

30) Maria comprou 
3
1  de um tecido de 60 m, Lorena 

comprou 
5
1  de 60 m. Com base nestas informações, 

analisar os itens abaixo. 
 
I - O pedaço de tecido de Lorena é maior que o de Maria. 
II - O pedaço de tecido de Maria tem 12 metros. 
III - Maria comprou 8 metros de tecido a mais que Lorena. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item II. 
 
      ------------------------------------ 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 
31) A chegada da família real ao Brasil, em janeiro de 1808, trouxe profundas mudanças ao país. A respeito dessas 
transformações, analisar os itens abaixo e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
I - A abertura dos portos decretada por Dom João VI, em 1808, pôs fim ao monopólio comercial português e liberou o Brasil 

para o comércio com as nações amigas, em particular a Inglaterra. 
II - A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, em 1815, na prática representou o fim da condição de 

colônia e mais um passo rumo à independência. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 
 
32) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
(    ) O Brasil tornou-se uma nação independente de Portugal no dia 7 de setembro de 1822. 
(    ) Inicialmente, o Imperador Dom Pedro I recebeu o apoio da elite brasileira, que eram os grandes proprietários de terras e 

de escravos. 
(   ) Em 1824, Dom Pedro I afastou a aristocracia brasileira do poder político e passou a governar com poderes quase 

absolutos.    
 
a) C - C - C.  
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
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33) De acordo com as características da expansão cafeeira no Brasil, analisar os itens abaixo e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
I - Mesmo com baixos recursos tecnológicos, entre 1850 e 1870, aproximadamente, o Brasil produziu e exportou toneladas 

de grãos de café, produto responsável pela fase mais próspera da economia imperial brasileira. 
II - A cafeicultura não reforçou a escravidão no Brasil. 
III - Em função da expansão cafeeira, o Brasil passou a ter uma economia independente do mercado internacional.   
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 
34) Analisar os itens abaixo. 
 

É característica do modelo político do regime militar: 
 
I - Centralização do poder. 
II - Fortalecimento do Legislativo. 
III - Controle da estrutura partidária. 
IV - Controle dos sindicatos e entidades classistas. 
 
Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
35) Em relação ao agronegócio e a economia brasileira, analisar os itens abaixo: 
 
I - O desenvolvimento do agronegócio no Brasil acompanhou o crescimento da produção de grãos, iniciado em larga escala 

a partir de meados da década de vinte.  
II - O notável crescimento da produção de grãos (principalmente de trigo) foi a força motriz no processo de transformação do 

agronegócio brasileiro e seus efeitos dinâmicos foram logo sentidos em toda a economia. 
III - A política agrícola a partir de 1995 foi a de combinar, de forma eficiente, a utilização de instrumentos econômicos, como 

o crédito rural, e os programas de suporte à comercialização com instrumentos estruturais, como a pesquisa 
agropecuária. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 
36) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
(   ) Chapecó obteve um dos maiores desempenhos na variação de empregos. 
(   ) Os dados apontam que o município está com índices de crescimento acima da média estadual. 
(   ) O setor industrial teve maior crescimento em relação ao setor comercial. 
 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
 
37) A infraestrutura de Chapecó inclui: 
 
a) Setor hoteleiro e indústria no ramo têxtil. 
b) Aeroporto e setor hoteleiro. 
c) Aeroporto e indústrias no ramo têxtil. 
d) Aeroporto, setor hoteleiro e indústria no ramo têxtil. 
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38) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Em resultados de pesquisas, Chapecó foi considerada a 65ª melhor cidade para se trabalhar no Brasil. 
II - Segundo publicação em março de 2006, Chapecó foi considerada a 13ª melhor cidade para se investir no Brasil. 
III - Chapecó ocupa o 42º lugar no Brasil, quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
39) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

(   ) A cada cinco jovens e adultos que estudam em SC, um está em Chapecó. 
(   ) 87% das crianças de 4 a 6 anos estão matriculadas nos Centros de Educação Infantil em Chapecó, o maior índice de 

Santa Catarina. 
(   ) A Prefeitura de Chapecó ampliou em 90% o atendimento no Ensino Médio.  
(   ) Na área de Educação Infantil, Chapecó conta com menos de 100 estabelecimentos e cerca de 1000 profissionais. 
 

a) C - E - C - C. 
b) C - C - E - E. 
c) E - C - E - C. 
d) C - E - E - C. 
 
40) Analisar a sentença abaixo: 
 

O clima de Santa Catarina é basicamente subtropical, tipo úmido. Isso quer dizer que não apresenta estação seca (1ª parte). 
O clima é igual em todo o Estado de Santa Catarina - verões quentes e invernos frios (2ª parte).  
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Informática Geral 
 
Considerar o Sistema Operacional Windows XP, configuração padrão, para responder às questões de nº 41 a nº 44. 

 
41) Para minimizar todas as janelas de programa na área de trabalho do Windows, deve-se clicar com o botão direito no 
plano de fundo da Barra de Tarefas do Windows e clicar em:  
 

a) Minimizar todas as janelas. 
b) Janelas em cascata. 
c) Mostrar a área de trabalho.  
d) Gerenciador de tarefas. 
 
42) Em relação aos aplicativos básicos do Windows, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
 

( 1 ) Paint.   
( 2 ) Bloco de Notas.   
( 3 ) WordPad. 
  
(   ) Editor de texto puro. Com ele, é possível apenas criar textos sem formatações.  
(   ) Aplicativo para criação de desenhos e tratamento de imagens gráficas.  
(   ) Editor de textos que permite que sejam criados textos com ou sem formatações.  
 

a) 3 - 1 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
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43) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
(   ) O Desfragmentador de disco consolida arquivos e pastas fragmentados existentes no disco rígido do computador de 

forma que cada item ocupe um espaço único e contíguo no volume. 
(    ) O utilitário Backup ajuda a criar uma cópia das informações no disco rígido. 
(    ) A Limpeza de disco ajuda a liberar espaço na unidade de disco rígido. 
 

a) C - E - E. 
b) C - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
 
 
44) Sobre os procedimentos utilizados para mover informações entre documentos, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
(   ) Ao copiar as informações de determinado documento e colá-las em outro, essas informações serão removidas do 

documento original e inseridas no novo local. 
(    ) Ao recortar informações de um determinado documento e colá-las em outro, essas informações serão removidas do 

documento original e inseridas no novo local. 
 
a) E - C. 
b) C - E. 
c) E - E. 
d) C - C. 
 
 
45) Analisar a figura abaixo, retirada da barra de botões padrão do Internet Explorer 6.0: 
 
 

 
 
 
De acordo com os botões apresentados, é correto afirmar que NÃO são utilizados para: 
 
a) Guardar, organizar e acessar uma lista de sites favoritos. 
b) Realizar uma busca na internet através de uma palavra-chave. 
c) Abrir o programa gerenciador de e-mail. 
d) Guardar os endereços das últimas páginas visitadas. 
 
 
46) Periféricos são aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador.  
 
De acordo com a classificação dos periféricos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
( 1 )  Periférico de entrada. 
( 2 )  Periférico de saída. 
 
(   ) Teclado. 
(   ) Mouse. 
(   ) Impressora. 
 
a) 1 - 2 - 2. 
b) 2 - 2 - 1. 
c) 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 1. 
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47) A figura abaixo representa uma régua horizontal retirada de um documento do Word 2000.  
 

 
 

Considerando os símbolos destacados, analisar os itens abaixo: 
 

I - Em 1, define-se parágrafo e margem esquerda. 
II - Em 2, define-se margem direita. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Nenhum dos itens. 
d) Os itens I e II. 
 
48) No Word 2000, clicando no local indicado na figura abaixo, é CORRETO afirmar que: 
 

 
 
a) Ocorre o deslocamento do documento linha-a-linha. 
b) Ocorre a redução do zoom de visualização do documento. 
c) Ocorre o deslocamento do documento por página. 
d) É inserido cabeçalho e rodapé no documento. 
 
49) Em relação às referências utilizadas no Excel 2000, analisar os itens abaixo: 
 

I - Se nos referimos em uma fórmula às células $D15 e E$15, e movimentamos ou copiamos esta fórmula em uma linha e 
uma coluna (de G20 para H21, por exemplo), as células da fórmula irão se alterar para $D16 e F$15. 

II - Se nos referimos em uma fórmula às células D15 e E15, e movimentamos ou copiamos esta fórmula para uma linha, 
porém das mesmas colunas (de 20 para 21, por exemplo), as células da fórmula irão se alterar em uma linha, para D16 e 
E16. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
50) Considerar a seguinte planilha retirada do Excel 2000: 
 

 
 
 

Qual é a fórmula que inserida na célula B8 calcula a soma dos gastos referentes ao mês de janeiro? 
 

a) =SOMA(B4:B7) 
b) =B4+B12 
c) =MEDIA(B4:B7) 
d) =SOMA(B4/B7) 
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Legislação e Conhecimentos Específicos do Cargo 

 
 

Em conformidade com a Constituição Federal, responder às questões nº 51 e nº 52. 
 
 
51) Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
(   ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
(   ) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. 
(   ) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
 
a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 
 
52) Analisar a sentença abaixo: 
 
A Constituição somente poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio 
(1ª parte). A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 
respectivo número de ordem (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 

Em conformidade com a Lei Orgânica deste Município, responder às questões nº 53 e nº 54. 
 
 
53) O Município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegurará a todos, dentro dos 
princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, 
observados os seguintes princípios, EXCETO: 
 
a) Autonomia municipal. 
b) Função social da propriedade. 
c) Redução das igualdades regionais e sociais. 
d) Busca do pleno emprego. 
 
 
54) Analisar a sentença abaixo: 
 
O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação dos projetos de sua iniciativa (1ª parte). Solicitada urgência do 
Prefeito, a Câmara deverá se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, contados da data em que for feita 
a solicitação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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Em conformidade com a Lei Complementar nº 131/01, responder às questões nº 55 e nº 56. 
 
 
55) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a remuneração do 

respectivo Servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
II - A aposentadoria compulsória será automática, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o Servidor atingir a 

idade limite de permanência no serviço público. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
56) São beneficiários do Sistema Municipal de Previdência, na condição de dependentes do segurado: 
 
a) Somente o cônjuge, a companheira ou o companheiro. 
b) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho inválido, menor de 21 (vinte e um) anos de idade. 
c) O cônjuge, a companheira ou o companheiro e o pai e/ou a mãe, independente de suas situações econômicas.  
d) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou 

inválido. 
 
 
 

Em conformidade com a Lei Complementar nº 130/01, responder às questões nº 57 e nº 58. 
 
 
 
57) Analisar os itens abaixo. 
 
 
O Sistema Municipal de Previdência visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o Servidor e sua família, e 
compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades: 
 
I - Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e 

reclusão. 
II - Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
58) Em relação ao Auxílio-Natalidade, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
 
a) O Auxílio-Natalidade é devido à segurada por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor 

vencimento base do Município, exceto no caso de natimorto. 
b) Na hipótese de parto múltiplo, o valor do Auxílio-Natalidade será acrescido de 10% por nascituro. 
c) O Auxílio-Natalidade será pago ao cônjuge ou companheiro Servidor Público quando a parturiente não for servidora. 
d) O Auxílio-Natalidade deverá ser requerido em até 120 dias, a contar da data de nascimento do filho. 
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59) Em conformidade com o Sistema Único de Saúde – SUS –, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento 

em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços 
de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais. 

b) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social não poderão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos 
e serviços de saúde. 

c) Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

d) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 
ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 

 
 
60) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, analisar os itens abaixo. 
 
Nas Relações do Assistente Social com a Justiça, é dever do Assistente Social: 
 
I - Quando autorizado, depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício 

profissional. 
II - Apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou 

depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
61) Em conformidade com a Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social, analisar os itens abaixo. 
 
Constitui competência do Assistente Social: 
 
I - Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 

mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
II - Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 

dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 
III - Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 

Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens.  
 
 
62) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna abaixo: 
 
“O benefício de prestação continuada é a garantia de _____________________________ mensal(is) à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 
nem de tê-la provida por sua família.” 
 
a) 10% de um salário mínimo 
b) 50% de um salário mínimo 
c) um salário mínimo  
d) dois salários mínimos 
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63) Em conformidade com o Decreto n° 3298/99 , assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A Educação Especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e coletivo, oferecido principalmente nos 

níveis de ensino considerados obrigatórios.  
b) A Educação Especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, e adotará orientações 

pedagógicas coletivas. 
c) Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de Educação Escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, entre eles o 
portador de deficiência. 

d) A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se no Ensino Fundamental, a partir dos sete anos. 
 
64) Em conformidade com a Lei nº 8.842/94, a Política Nacional do Idoso reger-se-á por determinados princípios, tais como: 
 
a) O processo de envelhecimento diz respeito, exclusivamente, ao Estado. 
b) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, exceto no que se refere à idade. 
c) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 
d) O idoso e seus familiares devem ser os principais agentes e os destinatários das transformações a serem efetivadas 

através da Política Nacional do Idoso. 
 
65) Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive 

aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.  
b) Os hospitais e demais estabelecimentos públicos de atenção à saúde de gestantes não são obrigados a proceder a 

exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar 
orientação aos pais.  

c) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.  
d) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, 

garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 
66) Segundo Yazbek, assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo: 
 
"Nas relações ___________________ não são reconhecidos direitos dos subalternizados e espera-se a lealdade dos que 
recebem os serviços." 
 
a) autônomas 
b) afetivas 
c) clientelistas 
d) do terceiro setor 
 
67) Em relação a grupos de pares, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA:  
 
(    ) A interação entre pares torna-se facilitadora da mudança. 
(    ) Escutar um par é o mesmo que escutar um terapeuta. 
(  ) As pessoas se angustiam ao descobrir que outros compartilham seu problema e que transitam por caminhos 

semelhantes. 
 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
 
68) Em relação ao processo grupal, Vasconcelos refere que: 
 
a) O Serviço Social se utiliza muito pouco dos dispositivos grupais do ponto de vista  metodológico e instrumental.  
b) O Serviço Social se utiliza de grupos de uma forma meramente instrumental, sem nenhuma avaliação dos processos de 

subjetivação e de suas implicações. 
c) Os grupos operativos são os mais utilizados pelos Assistentes Sociais. 
d) Os efeitos político-ideológicos são amplamente discutidos nos grupos realizados pela maioria dos assistentes sociais. 
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69) Em relação à descentralização, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA:  
 
(    ) A questão da descentralização é discutida há pouco tempo. 
(    ) Montesquieu identificou uma concepção pioneira de redistribuição do poder como mecanismo de controle social. 
(   ) A descentralização implica a existência de uma pluralidade de níveis de decisão exercida de forma autônoma pelos 

órgãos independentes do centro. 
 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
 
70) Em relação às estruturas de poder político e econômico no Brasil, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
(   ) Elas estabelecem padrões simétricos de uso da riqueza individualmente construída. 
(   ) Elas estabelecem padrões injustos de usufruto da riqueza coletivamente construída. 
(   ) Elas estabelecem processos cada vez mais excludentes de acesso ao trabalho autônomo. 
 
a) E - E - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 
71) Para a superação da dicotomia teoria-prática é necessário: 
 
a) Retomar, no plano metodológico da dialética, como se processam as mediações entre teoria e prática e vice-versa. 
b) Utilizar-se da técnica da observação do fazer de outros assistentes sociais. 
c) Ampliar o estudo da teoria anteriormente à prática. 
d) Discutir sua manifestação no plano ideológico. 
 
72) Em relação ao Código de 1986, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não se opõe ao neotomismo. 
b) É de orientação fenomenológica. 
c) Supera a visão do marxismo tradicional. 
d) É de orientação marxista. 
 
73) Em relação ao Serviço Social, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Serviço Social profissionaliza-se tanto mais quanto investe numa análise a-histórica da profissão. 
b) O Serviço Social é uma categoria profissional predominantemente feminina, mas seus atendimentos são, em sua maioria, 

para o sexo masculino. 
c) No Serviço Social tem-se um contingente profissional hoje proveniente de segmentos médios pauperizados. 
d) O Serviço Social se constitui como uma profissão que, predominantemente, evoca saber, dotada de ampla produção 

intelectual. 
 
74) Em relação ao empowerment ou fortalecimento do sujeito, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
(   ) Deve ser contextualizado a partir das relações sociais mais gerais e complexas. 
(   ) Se for unilateral, separado e fragmentado, evita a vitimização dos dominados. 
(   ) Também pode denominar-se correlação de forças. 
 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
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75) Em relação à formação dos profissionais que integram a equipe mínima de PSF, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não atende ao desafio de mudança do paradigma de atenção à saúde. 
b) É suficiente aos desafios propostos na prática de atenção à saúde. 
c) Abrange disciplinas e práticas essenciais às necessidades dos PSF. 
d) Cada vez menos consideram a questão da saúde como uma produção social. 
 
 
76) Um dos modelos explicativos do estudo sobre a violência física e doméstica é o Modelo Interativo ou Multicausal. Este 
modelo é gerado a partir de pesquisas ancoradas: 
 
a) Na teoria psicanalítica. 
b) Na teoria sistêmica e dos trabalhos de Bronfenbrenner e Belsky. 
c) Na formação de redes. 
d) Em autores de teorias variadas. 
 
 
77) A intervenção estatal sobre a questão social se realiza: 
 
a) Enfrentando-a e contextualizando-a. 
b) Como problemática da coletividade. 
c) Com recortes contextualizados dos sujeitos. 
d) Fragmentando-a e parcializando-a. 
 
 
78) Assinalar a alternativa CORRETA em relação à afirmação de Campos, que refere que o SUS “rema contra a maré”: 
 
a) Pois considera o controle social como o ponto mais importante na sua estruturação. 
b) Porque há falta de investimento pessoal dos trabalhadores da área da saúde. 
c) Porque a descentralização não é viável de ser colocada em prática. 
d) Pois vem sendo implantado em um contexto cultural e político que dificulta a estruturação de políticas públicas. 
 
 
79) A incorporação dos valores da sociedade capitalista enquanto forças sócio-históricas saturam a existência tanto objetiva 
quanto internamente. Desta forma é CORRETO a firmar que: 
 
a) Os sujeitos são considerados pelas suas capacidades criativas e de crescimento. 
b) Fatores de diversidade social são respeitados e usados como possibilidade de crescimento. 
c) O homem é reduzido ao seu potencial pela existência estrutural da pobreza, racismo, orientação sexual, entre outros 

fatores. 
d) Preconceitos são desestimulados cotidianamente. 
 
 
80) Em relação a laudos, pareceres e estudos sociais, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Parecer e estudo social distinguem-se de laudos. 
b) Laudos, pareceres e estudos sociais são diferentes apenas na terminologia, mas iguais na forma. 
c) No estudo social consta o acervo dos técnicos sob sigilo dos mesmos. 
d) O relato da Visita Domiciliar deve necessariamente estar presente tanto para elaboração do laudo quanto do estudo 

social. 
 
 




