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 O Caderno de questões possui  60 

(sessenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1.	 Na	sua	Folha	de	Respostas,	confira	seu	nome,	o	número	do	seu	
documento	 e	 o	 número	 de	 sua	 inscrição.	 Além	 disso,	 não	 se	
esqueça	 de	 conferir	 seu	 Caderno	 de	 Questões	 quanto	 a	 falhas	
de	impressão	e	de	numeração,	e	se	o	curso	corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à	 assinatura	 e	 ao	 número	 de	 inscrição.	 Qualquer	 divergência	
comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	
de	 Respostas.	 Só	 é	 permitido	 o	 uso	 de	 caneta	 esferográfica	
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas.	Após	60	(sessenta)	minutos	do	
início	da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	
ou	deixar	definitivamente	o	local	de	aplicação.	Os	3	(três)	últimos	
candidatos	só	poderão	retirar-se	da	sala	juntos.

4.	 Ao	 término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	
Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. Somente 
será	possível	levar	o	caderno	de	questões	após	decorridas		4	(quatro)	
horas	 do	 início	 da	 prova,	 sendo	 necessário,	 obrigatoriamente,	
devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas.

5.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	
da	AOCP		 ̶	 	www.aocp.com.br	 	 ̶	 	no	dia	posterior	à	aplicação	da	
prova. 

6.	 Implicará	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações	constantes	em	Edital,	no	presente	Caderno	ou	na	
Folha	de	Respostas,	incorrerá	na	eliminação	do	candidato.	

Nome do Candidato 	Inscrição

Concurso Público
REF.	EDITAL	N°	001/2016	-	NÍVEL	SUPERIOR/TARDE

ASSISTENTE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

QUESTÕES
Língua	Portuguesa 01 a 15

MATÉRIA

Atualidades		 	31	a	40

Informática 16 a 30

Instruções Atenção

CARGO:

Conhecimentos	Específicos															41	a	60
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.
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3Cargo: Assistente Social

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O mundo em 2050

Tiago Cordeiro

Em 2050, o número de pessoas com mais de 
65 anos nos atuais países desenvolvidos será 
igual ao de trabalhadores, segundo a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). E, para que a Previdência não entre em 
colapso, a idade média para se aposentar vai subir 
para a casa dos 85 anos. Mas essa notícia não 
deveria assustá-lo tanto. Quando essa pessoa se 
aposentar em 2050, sua saúde será incrivelmente 
superior à dos velhinhos de hoje.

Injeções periódicas de células-tronco vão 
melhorar a manutenção das células do corpo e 
reduzir o número de doenças a que o organismo 
desgastado está sujeito. Isso para não falar 
nos nanorrobôs, que prometem, por exemplo, 
desobstruir artérias (o que reduziria a incidência de 
derrames) e atacar micro-organismos patogênicos. 
Também é muito provável que já em 20 anos 
sejamos capazes de criar órgãos humanos em 
laboratório - e aquele rim bagunçado poderá ser 
facilmente substituído.

Embora a natalidade também vá diminuir muito, 
não será o suficiente para evitar que o mundo 
alcance 9 bilhões de habitantes - a enorme maioria 
deles nos atuais países em desenvolvimento. 
A Índia chegará a 1,6 bilhão - a maior população 
do mundo - e a Nigéria terá ultrapassado o Brasil 
já em 2030, enquanto a Itália e a Alemanha terão 
menos e menos gente. Só que a população não 
vai simplesmente crescer e envelhecer: ela vai 
também ser mais urbana.

Com 70% da humanidade nas cidades, teremos 
megaconurbações, como os eixos Pequim-Seul-
Pyongyang-Tóquio, com mais de 200 milhões de 
pessoas, e os 1 400 quilômetros que unem Délhi a 
Mumbai. Os mapas de metrô parecerão pratos de 
macarrão de tantas linhas, e até os EUA, hoje tão 
dependentes do carro, terão adotado trens-bala. 
Isso não matará o automóvel, mas metade da frota 
mundial será elétrica ou a hidrogênio.

Para sustentar essa massa que insiste em não 
morrer e que vive cada vez mais longe do campo, 
será necessário muita água, energia e comida. A 
água será bem mais cara, e seu uso, sacralizado: a 
descarga será considerada um absurdo do passado 
conforme privadas secas virarem regra. Além de os 
dejetos humanos serem reutilizados para produzir 
energia e fertilizantes em vez de poluir, novas 
tecnologias de dessalinização transformarão o 
oceano em fonte de água potável a um preço mais 
razoável.

O mundo consumirá o dobro de energia que 
hoje, mas ela será muito mais limpa. A previsão 
mais otimista da Agência Internacional de Energia 
é a de que 46% dela venham de combustíveis 
fósseis, e o consumo de petróleo caia 27% em 
relação aos níveis de 2007. Isso porque muitas 
fontes alternativas vão ficar comercialmente 
viáveis. Dá para ter uma ideia do que vem por aí 
com o Projeto Desertec, que deve gerar 100 GW 
em usinas termelétricas solares no deserto do 
Saara em 2050. Eles serão transmitidos para os 
países da União Europeia por corrente direta de 
alta voltagem, que perde apenas 3% da energia a 
cada 1 000 quilômetros. 

Para produzir grãos suficientes para alimentar 
tanta gente sem avançar nas áreas de floresta, 
a produtividade por hectare também crescerá 
enormemente, e nisso o Brasil promete assumir 
a ponta tecnológica: técnicas desenvolvidas 
pela Embrapa no cerrado brasileiro serão 
exportadas para as savanas africanas, que não 
apenas alimentarão sua população, mas também 
exportarão para a Ásia.

Mas, para verduras e legumes, o bacana vai ser 
produzi-los em hortas caseiras. Já os restaurantes-
laboratórios vão criar não apenas pratos mas 
também seus próprios vegetais geneticamente 
modificados (que tal um híbrido de alface com 
brócolis?). O vegetarianismo continuará por 
motivos de gosto ou religião, mas a criação da carne 
in vitro com células embrionárias de boi, frango, 
porco e de animais mais exóticos encontrará um 
mercado promissor entre os que se chocam com 
o sofrimento de animais. Parece exagero? Não é: 
desde 2007 uma aliança internacional de cientistas 
pesquisa a produção de carne in vitro em escala 
industrial.

Filmes, livros e música irão para as mesmas 
telas onde trabalharemos - esqueça a diferenciação 
entre computador, TV, telefone... Para viajar, vai 
ser possível escolher um país do outro lado do 
mundo ou hotéis no espaço, embora ainda caros. 
Jogos serão transmitidos holograficamente, com a 
possibilidade de mandar mensagens para os atletas 
nos intervalos (só para pessoas autorizadas...), e 
atletas terão carreira mais longa (a medicina vai 
consertar joelhos com muito mais facilidade), 
roupas perfeitamente adaptadas ao organismo e 
arbitragem recorrendo a equipamentos eletrônicos 
(isso quando o juiz não for robô). Enfim, temos 
pela frente um admirável mundo novo a caminho.

Fonte: http://super.abril.com.br/tecnologia/o-mundo-em-2050
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QUESTÃO 01
O texto “O mundo em 2050” caracteriza-se 
como 

(A)	 argumentativo	 e	 é	 utilizado	 em	 defesa	 de	 um	
estilo	de	 vida	 coerente	 com	a	defesa	do	meio	
ambiente e que deve ser adotado em 2050 para 
que	a	humanidade	atinja	a	 idade	média	de	65	
anos. 

(B)	 argumentativo	 e	 é	 utilizado	 em	 defesa	 de	 um	
controle de natalidade extremamente rígido, 
como	 já	 acontece	 em	 alguns	 países	 como	 a	
Itália	e	a	Alemanha.	

(C) narrativo e relata, em uma sequência temporal 
e	 causal,	 possíveis	 ações	 governamentais	
esperadas para o ano de 2050.

(D)	 injuntivo	 e	 indica	 como	 realizar	 as	 ações	
propostas pelas pesquisas realizadas 
pela	 Organização	 para	 Cooperação	 e	
Desenvolvimento	Econômico	(OCDE).

(E)	 expositivo	 e,	 falando	 de	 futurologia,	 expõe	
como	viverá	a	humanidade	e	como	o	mundo	se	
comportará	em	2050.

QUESTÃO 02
Conforme o texto “O mundo em 2050”, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Em	2050,	a	expectativa	de	vida	será	de	85	anos.	
(B)	 O	 número	 de	 pessoas	 com	 mais	 de	 65	 anos	

no	 mundo	 será	 igual	 ao	 de	 trabalhadores,	
segundo	 a	 Organização	 para	 Cooperação	 e	
Desenvolvimento	Econômico.

(C)	 A	 população	 envelhecerá	 e	 haverá	 aumento	
no	 número	 de	 idosos.	 Isso	 fará	 com	 que	 a	
Previdência Social tome uma providência com 
relação	à	idade	média	para	se	aposentar.	

(D)	 O	 crescimento	 da	 população	 terá	 como	
contribuição	 a	 taxa	 de	 natalidade	 nos	 países	
em	desenvolvimento,	o	que	acarretará	ainda	as	
megaconurbações.

(E)	 A	principal	 causa	do	crescimento	populacional	
que	acontecerá	será	devido	à	conscientização	
da	humanidade	com	relação	ao	cuidado	com	o	
meio ambiente. 

QUESTÃO 03
Ainda de acordo com o texto, é correto 
afirmar que 

(A)	 não	haverá	água	para	atender	suficientemente	
o contingente populacional dos países 
desenvolvidos. 

(B)	 o	Brasil	terá	fundamental	papel	na	produção	de	
grãos,	pois	poderá	assumir	técnicas	que	serão	
exportadas.

(C)	 menos	 de	 30%	 da	 humanidade	 estará	
concentrada	 na	 área	 rural,	 o	 que	 acarretará	
as	megaconurbações,	 como	os	eixos	Pequim-
Seul-Pyongyang-Tóquio.	

(D)	 tendo	 em	 vista	 as	 megaconurbações,	 haverá	
também	 o	 crescimento	 da	 industrialização	 e,	
assim,	todas	as	fontes	de	alimentos	deverão	ser	
produzidas	nas	indústrias.	

(E)	 para	quem	gosta	de	viajar	será	possível	escolher	
qualquer	país	do	mundo	ou	hotéis	com	custos	
bem mais baixos. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que a oração em 
destaque tem a mesma função sintático-
semântica que a expressão destacada a 
seguir: “E, para que a Previdência não entre 
em colapso, a idade média para se aposentar 
vai subir para a casa dos 85 anos”.

(A)	 “Dá	para	ter	uma	ideia	do	que	vem	por	aí	com	
o	 Projeto	 Desertec, que deve gerar 100 GW 
em	usinas	 termelétricas	solares	no	deserto	do	
Saara em 2050.”

(B)	 “Para	 sustentar	 essa	 massa	 que insiste em 
não	morrer	e	que	vive	cada	vez	mais	longe	do	
campo,	será	necessário	muita	água,	energia	e	
comida.”

(C)	 “Mas,	para verduras e legumes, o bacana vai 
ser	produzi-los	em	hortas	[...]”

(D)	 “Eles	 serão	 transmitidos	 para	 os	 países	 da	
União	 Europeia	 por	 corrente	 direta	 de	 alta	
voltagem, que perde apenas 3% da energia a 
cada 1 000 quilômetros. 

(E)	 “Além	de	os	dejetos	humanos	serem	reutilizados	
para	produzir	energia	e	fertilizantes	em	vez	de	
poluir,	 novas	 tecnologias	 de	 dessalinização	
transformarão	 o	 oceano	 em	 fonte	 de	 água	
potável.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cujo “que” em 
destaque tem a função de retomar algo 
anteriormente expresso.

(A)	 “Também	é	muito	provável	que	 já	em	20	anos	
sejamos	capazes	de	criar	órgãos	humanos	em	
laboratório”.

(B)	 “Isso	 para	 não	 falar	 nos	 nanorrobôs,	 que 
prometem,	por	exemplo,	desobstruir	artérias”.

(C)	 “O	mundo	 consumirá	 o	 dobro	 de	 energia	 que 
hoje,	mas	ela	será	muito	mais	limpa”.

(D)	 “Já	 os	 restaurantes-laboratórios	 vão	 criar	 não	
apenas	 pratos	 mas	 também	 seus	 próprios	
vegetais	 geneticamente	 modificados	 (que tal 
um	híbrido	de	alface	com	brócolis?)”.

(E)	 “[...]	 não	 será	 o	 suficiente	 para	 evitar	 que o 
mundo alcance 9 bilhões de habitantes”.
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QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta a respeito do 
que se afirma entre parênteses.

(A)	 “Em	2050,	o	número de pessoas com mais de 65 
anos nos atuais países desenvolvidos será igual 
ao	 de	 trabalhadores,	 segundo	 a	 Organização	
para	 Cooperação	 e	 Desenvolvimento	
Econômico	 (OCDE).”	 (O	 verbo	 em	 destaque	
encontra-se	no	singular	para	concordar	com	“o	
número”	também	em	destaque).

(B)	 “Com	 70%	 da	 humanidade	 nas	 cidades,	
teremos	 megaconurbações,	 como	 os	 eixos	
Pequim-Seul-Pyongyang-Tóquio.”(O	 verbo	 em	
destaque	encontra-se	no	plural	para	concordar	
com	 o	 sujeito	 elíptico	 “nós”	 que	 se	 refere	 às	
pessoas que ocupam as cidades, mencionadas 
anteriormente. 

(C)	 “[...]	 e	 até	 os	 EUA,	 hoje	 tão	 dependentes	 do	
carro, terão	 adotado	 trens-bala.”	 (O	 verbo	
em destaque deveria estar no singular para 
concordar	com	“EUA”,	que	é	um	país).		

(D)	 “[...]	mas	a	criação	da	carne	in vitro	com	células	
embrionárias	de	boi,	frango,	porco	e	de	animais	
mais exóticos encontrará um mercado promissor 
entre	 os	 que	 se	 chocam	 com	o	 sofrimento	 de	
animais.” (O verbo em destaque deveria se 
encontrar	no	plural	para	concordar	com	“células	
embrionárias	de	boi,	frango,	porco	e	de	animais	
mais exóticos”).

(E)	 “Isso	 para	 não	 falar	 nos	 nanorrobôs,	 que	
prometem,	por	exemplo,	desobstruir	artérias	(o	
que reduziria a incidência de derrames) e atacar 
micro-organismos	 patogênicos.”	 (o	 verbo	 em	
destaque deveria estar no plural para concordar 
com	o	seu	sujeito	“nanorrobôs”).	

QUESTÃO 07
“A água será bem mais cara, e seu uso, 
sacralizado: a descarga será considerada 
um absurdo do passado conforme privadas 
secas virarem regra. Além de os dejetos 
humanos serem reutilizados para produzir 
energia e fertilizantes em vez de poluir, 
novas tecnologias de dessalinização 
transformarão o oceano em fonte de água 
potável a um preço mais razoável”. Analise o 
excerto apresentado e assinale a alternativa 
correta quanto ao que se afirma a respeito 
de itens destacados.

(A)	 Em	 “A	 água	 será	 bem mais cara, e seu uso, 
sacralizado	[...]”,	o	advérbio	em	destaque	indica	
modo.

(B)	 Em	 “A	 água	 será	 bem	 mais	 cara,	 e	 seu uso, 
sacralizado	[...]”,	o	pronome	em	destaque	indica	
a segunda pessoa do discurso.

(C)	 O	 termo	 em	 destaque	 em	 “[...]	 a descarga 
será	 considerada	 um	 absurdo	 do	
passado conforme privadas secas virarem 
regra.” pode ser substituído sem prejuízo 

semântico	por	“antes	de”.
(D)	 Em	 “A	 água	 será	 bem	 mais	 cara,	 e	 seu	 uso,	

sacralizado	[...]”,	a	vírgulas	entre	os	termos	“uso”	
e	 “sacralizado”	 foi	 utilizada	 inadequadamente,	
pois	o	sujeito	ficou	isolado.

(E)	 Os	 dois	 pontos	 após	 o	 termo	 “sacralizado”	
em	 “[...]	 mais cara, e seu uso, sacralizado: 
a	 descarga	 será	 [...]”	 se	 justificam	 tendo	 em	
vista	a	apresentação	na	sequência	de	detalhes	
referentes	 ao	 termo	 e	 ao	 método	 de	 uso	 da	
água.

QUESTÃO 08
Considere os excertos a seguir e assinale a 
alternativa correta quanto ao que se afirma 
entre parênteses a respeito do conteúdo 
exposto.

(A)	 “E,	 para	 que	 a	 Previdência	 não	 entre	 em	
colapso,	 a	 idade	média	 para	 se	 aposentar	 vai	
subir	para	a	casa	dos	85	anos.	Mas	essa	notícia	
não	 deveria	 assustá-lo tanto”. (o pronome em 
destaque	remete	ao	Sistema	Previdenciário).

(B)	 “E,	para	que	a	Previdência	não	entre	em	colapso,	
a	idade	média	para	se	aposentar	vai	subir	para	a	
casa	dos	85	anos.	Mas	essa notícia	não	deveria	
assustá-lo	 tanto”.	 (a	 expressão	 em	 destaque	
remete	 ao	 conteúdo	 que	 vem	 expresso	
posteriormente nesse excerto exposto).

(C) “Em	 2050,	 o	 número	 de	 pessoas	 com	 mais	
de 65 anos nos atuais países desenvolvidos 
será	igual	ao	de	trabalhadores	[...]”.	(em	“ao de 
trabalhadores”, o item em destaque remete ao 
termo	“número”).

(D)	 “O	mundo	 consumirá	 o	 dobro	 de	 energia	 que	
hoje,	mas	ela	será	muito	mais	limpa.	A	previsão	
mais	 otimista	 da	 Agência	 Internacional	 de	
Energia	 é	 a	 de	 que	 46%	 dela venham de 
combustíveis	 fósseis”.	 (o	 item	 em	 destaque	
remete	à	Agência).

(E)	 “E,	para	que	a	Previdência	não	entre	em	colapso,	
a	idade	média	para	se aposentar vai subir para 
a casa dos 85 anos.” (o item em destaque indica 
uma	 pessoa	 determinada,	 já	 citada	 no	 texto,	
que	está	em	época	de	se	aposentar).



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:RnJpLCAxNSBGZWIgMjAxOSAxNDozMjoyOSAtMDIwMA==

6Cargo: Assistente Social

QUESTÃO 09
Em “Quando essa pessoa se aposentar 
em 2050, sua saúde será incrivelmente 
superior à dos velhinhos de hoje”, a crase 
foi empregada

(A)	 inadequadamente,	 pois	 à	 sequência	 há	 a	
contração	de	preposição	e	de	artigo	masculino.

(B) simplesmente para atender à regência de 
“superior”.

(C)	 por	 atender	 à	 regência	 do	 termo	 “superior”	 e	
pressupor	 palavra	 feminina,	 elíptica	 antes	 de	
“dos”,	mas	mencionada	anteriormente.

(D)	 por	atender	à	regência	do	termo	“superior”,	que	
exige	também	o	complemento	“velhinhos”.

(E)	 para	atender	à	regência	de	“incrivelmente”.

QUESTÃO 10
As palavras “quilômetros”, “corrente” e 
“quando” apresentam, respectivamente, 
quantos fonemas?

(A)	 dez,	seis,	cinco.
(B) dez, sete, seis.
(C) dez, sete, cinco.
(D)	 onze,	sete,	seis.
(E)	 onze,	oito,	seis.

QUESTÃO 11
Com relação à formação das palavras a 
seguir, assinale a alternativa correta quanto 
ao que se afirma. 

(A)	 A	palavra	“industrial”	apresenta	o	afixo	“in”	em	
seu	radical,	e,	portanto,	houve	em	sua	formação	
o	processo	de	derivação	prefixal.	

(B)	 Na	 palavra	 “internacional”,	 o	 prefixo	 “in”	 tem	
sentido	de	privação,	de	ideia	contrária,	negação.

(C)	 Em	“simplesmente”,	o	“mente”	é	um	prefixo	que	
indica modo.

(D)	 Em	“natalidade”,	“dade”	foi	acrescido	de	“natal”	
mais	 a	 vogal	 de	 ligação	 “i”	 para	 formar	 o	
substantivo que expressa ideia de estado.

(E)	 No	termo	“desenvolvimento”,	há	o	processo	de	
formação	 de	 palavras	 denominado	 derivação	
parassintética,	pois	o	termo	é	acrescido	de	dois	
afixos	(prefixo	e	sufixo)	ao	mesmo	tempo.	

QUESTÃO 12
“Embora a natalidade também vá diminuir 
muito, não será o suficiente para evitar que 
o mundo alcance 9 bilhões de habitantes”.
Analise o excerto apresentado e assinale 
a alternativa em que, apesar de algumas 
readequações sintáticas, o sentido ainda 
permanece o original. 

(A)	 Se	 a	 natalidade	 diminuir	 consideravelmente,	
não	será	suficiente	para	que	o	mundo	alcance	9	
bilhões de habitantes. 

(B)	 Quando	a	natalidade	aumentar	bastante,	será	o	

suficiente	para	que	o	mundo	alcance	9	bilhões	
de habitantes. 

(C)	 Mesmo	que	natalidade	e	mortalidade	diminuam	
muito,	o	mundo	não	alcançará	os	9	bilhões	de	
habitantes.

(D)	 Apesar	 de	 a	 natalidade	 diminuir	 bastante,	 o	
mundo	alcançará	os	9	bilhões	de	habitantes.		

(E)	 Para	 que	 o	 mundo	 alcance	 os	 9	 bilhões	 de	
habitantes,	 é	 necessário	 que	 a	 natalidade	
diminua. 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa em que o item ou 
expressão em destaque  esteja indicando 
quantidade.  

(A) Com 70% da humanidade nas cidades, teremos 
megaconurbações,	 como	 os	 eixos	 Pequim-
Seul-Pyongyang-Tóquio,	 com	 mais	 de	 200 
milhões de pessoas,	e	os	1	400	quilômetros	que	
unem	Délhi	a	Mumbai. 

(B) “Eles	 serão	 transmitidos	 para	 os	 países	 da	
União	 Europeia	 por	 corrente	 direta	 de	 alta	
voltagem, que perde apenas 3% da energia a 
cada 1 000 quilômetros”.

(C) “Em	2050,	o	número	de	pessoas	com	mais	de	
65	anos	nos	atuais	países	desenvolvidos	será	
igual ao de trabalhadores”.

(D) O	 mundo	 consumirá	 o	 dobro de energia que 
hoje,	mas	ela	será	muito	mais	limpa.

(E) Embora	a	natalidade	também	vá	diminuir	muito, 
não	será	o	suficiente	para	evitar	que	o	mundo	
alcance 9 bilhões de habitantes. 

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa cujas palavras 
apresentam dígrafos vocálicos. 

(A)	 Pessoas,	empreendimento,	água.	
(B) Previdência, corrente, equipamentos.
(C)	 Europeia,	água,	hidrogênio.
(D)	 Europeia,	Previdência,	hidrogênio.
(E)	 água,	europeia,	hidrogênio.

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa cujas palavras 
apresentam a mesma regra de acentuação 
ortográfica. 

(A)	 Número,	países,	será.
(B)	 Média,	células,	nanorrobôs.
(C) Combustíveis, econômicos, países. 
(D)	 Número,	células,	econômicos.	
(E)	 Média,	combustíveis,	países.
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I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 16
Para se alternar entre janelas abertas, no 
Windows 7, utiliza-se, para selecionar a 
janela, a barra de tarefas ou as teclas de 
atalho

(A)	 CTRL	+	J
(B)	 ALT	+	TAB
(C)	 CTRL	+	SHIFT
(D)	 ALT	+	J
(E)	 SHIFT	+	TAB

QUESTÃO 17
Em relação à memória de um computador, em 
geral, quando ele é desligado são perdidos 
os dados da

(A)	 memória	RAM.
(B)	 memória	ROM.
(C)	 memória	do	Disco	Rígido.
(D)				 memória	secundária.
(E)	 firmware.

QUESTÃO 18
O hardware de um computador é formado 
por elementos básicos, conhecidos como 
unidades funcionais básicas. Essas 
unidades são:

(A)	 Unidade	 Central	 de	 Processamento,	
Unidade	 Aritmética	 e	 Lógica	 e	 Unidade	 de	
controle. 

(B)	 Unidade	 Aritmética,	 Unidade	 de	 Controle	 e	
Unidade	de	Armazenamento.	

(C)	 Unidade	 Aritmética,	 Unidade	 de	 Controle	 e	
Unidades	de	Entrada	e	Saída.	

(D)	 Unidade	 Operacional,	 Unidade	 Central	 de	
Processamento	e	Unidade	de	Armazenamento.	

(E)	 Unidade	 Central	 de	 Processamento,	 Memória	
Principal	e	Unidades	de	Entrada	e	Saída.	

QUESTÃO 19
No editor de texto Microsoft Word 2013, em 
sua configuração padrão, o ícone     é 

utilizado para
(A)	 analisar	 a	 ortografia	 do	 texto	

selecionado. 
(B)	 remover	toda	a	formatação	da	seleção,	deixando	

apenas	o	texto	normal,	não	formatado.		
(C)	 aplicar	 um	 efeito	 como	 sombra	 ou	 brilho	 nas	

letras do texto. 
(D)	 realçar	e	marcar	o	texto,	aplicando	uma	cor	de	

fundo	na	parte	selecionada.	
(E)	 organizar	a	seleção	em	ordem	alfabética

QUESTÃO 20
No editor de planilhas eletrônicas Microsoft 
Excel 2013, em sua configuração padrão, o 

ícone  é responsável por

(A)	 mesclar	células	e	centralizar	seu	conteúdo.
(B)	 apenas	mesclar	células.
(C)	 desfazer	a	mesclagem	de	células.	
(D)	 mesclar	células	e	distribuir	o	texto	uniformemente	

entre as margens.
(E)	 mesclar	células	e	alinhar	o	texto	à	esquerda	ou	

à direita. 

QUESTÃO 21
O tipo de memória utilizado para guardar 
dados e processos estatisticamente mais 
solicitados, agilizando o processamento dos 
mesmos, é definido como memória

(A)	 principal.
(B) auxiliar.
(C) cache.
(D)	 virtual.
(E)	 estática.	

QUESTÃO 22
No Microsoft Office 2013, em sua 
configuração padrão, a opção “Efeitos de 
Forma” pode ser encontrada na aba

(A)	 apresentação	de	slides.	
(B)	 animações.
(C)	 transições.
(D)	 design.
(E)	 página	inicial.

QUESTÃO 23
O programa de computador 7-ZIP é um 
conhecido

(A)	 cliente	de	e-mail.	
(B) editor de imagens. 
(C) compactador de arquivos.
(D)	 reprodutor	de	vídeo.
(E)	 antivírus.	

QUESTÃO 24
Um usuário do editor de texto Microsoft Word 
2013 deseja selecionar um tipo de cabeçalho 
e rodapé para as páginas de um documento. 
Ele poderá encontrar opções de cabeçalhos 
e rodapés em qual aba?

(A)	 Layout	da	página.	
(B)	 Design.	
(C)	 Exibição.
(D)	 Inserir.
(E)	 Página	inicial.
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QUESTÃO 25
Mouse, monitor de vídeo sensível ao toque e 
webcam são, respectivamente, dispositivos 
de

(A)	 entrada,	entrada,	entrada.
(B) entrada, entrada e saída, saída. 
(C) entrada, entrada e saída, entrada.
(D)	 entrada,	saída,	saída.
(E)	 entrada,	entrada,	saída.

QUESTÃO 26
A menor unidade de medida interpretada por 
um microprocessador é conhecida como

(A)	 Kilobyte.
(B) BIOS. 
(C)	 Buffer.
(D)	 Byte.
(E)	 Bit.

QUESTÃO 27
É um programa malicioso projetado com o 
intuito de interceptar, armazenar e enviar 
para um terceiro teclas digitadas pelo 
usuário em um teclado de computador. A 
qual programa o enunciado se refere?

(A)	 Worm.
(B) Bot.
(C)	 Keylogger.
(D)	 Adware.
(E)	 Backdoor.

QUESTÃO 28
Considere a tabela a seguir, desenvolvida 
no Microsoft Excel 2013, para resolução da 
questão.

As funções utilizadas em B7, para obter 
o valor total dos produtos, e em B8, para 
obter o maior valor de um produto, foram, 
respectivamente,

(A)	 =Soma(B2;B5;B7)	e	=Máximo(B2;B5;B8)
(B)	 =Soma(B2:B5)	e	=Máximo(B2:B5)	
(C)	 =Soma(B2:B5)	e	=Maior(B2:B5)

(D)	 =Soma(B2+B5)	e	=Maior(B2;B5)
(E)	 =Soma(B7)	e	=Maior(B8)

QUESTÃO 29
O sistema operacional Windows XP possui 
um utilitário para configuração do sistema. 
Em geral, ele permite gerenciar programas 
iniciados com o sistema operacional 
e, também, alterar opções básicas de 
inicialização. Para acessar o utilitário, o 
usuário pode acionar o menu inicial, clicar 
na opção “Executar” e digitar o seguinte 
comando:

(A)	 msconfig
(B) cmd
(C) services
(D)	 regedit
(E)	 winconfig

QUESTÃO 30
A extensão padrão dos arquivos produzidos 
no programa Microsoft Office 2013 é

(A)	 .rtf
(B) .exl
(C) .exe
(D)	 .xlsx
(E)	 .xml	

QUESTÃO 31
Durante a janela partidária que se encerrou 
no último dia 19 de março, o número de 
deputados federais que mudaram de sigla 
foi de

(A)	 63.
(B) 82.
(C) 71.
(D)	 67.
(E)	 54.

QUESTÃO 32
O Juá Garden Shopping, considerado o 
primeiro shopping de Juazeiro, segundo 
seus instituidores, deverá gerar quantos 
empregos diretos?

(A)	 3.200.
(B) 1.100.
(C) 5.800.
(D)	 2.000.
(E)	 2.600.

AT U A L I D A D E S
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QUESTÃO 33
O desenvolvimento das atividades científicas 
e tecnológicas do estado da Bahia é 
estimulado e realizado pela  instituição de 
direito público que é vinculada à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem 
por objetivo o estímulo e o apoio ao 
desenvolvimento das atividades científicas 
e tecnológicas do Estado. Qual é essa 
instituição?

(A)	 Conselho	 Nacional	 de	 Secretários	 Estaduais	
para	assuntos	de	CT&I	–	CONSECTI.

(B)	 Programa	 Estadual	 de	 Incentivos	 à	 Inovação	
Tecnológica	–	INOVATEC.

(C) Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	da	
Bahia	–	FAPESB.

(D)	 Centro	 de	 Treinamento	 e	 Estudos	 em	
Propriedade	Intelectual	–	CETEPI.

(E)	 Rede	de	Propriedade	Intelectual	e	Transferência	
de	Tecnologia	da	Bahia	–	REPITTec.

QUESTÃO 34
Conforme dados do IBGE, o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
de Juazeiro, de 2010 com relação ao ano de 
1991, variou em 

(A)	 mais	de	53,5%.
(B) mais de 27,5%.
(C) mais de 30,8%.
(D)	 mais	de	34,1%.
(E)	 mais	de	71,0%.

QUESTÃO 35
Com concentração de 80% do total de 
geração desse tipo de energia no Brasil, 
a região Nordeste tem recebido muitos 
investimentos, e a Bahia apresenta uma 
peculiaridade que não é encontrada nos 
demais estados, o que torna o estado o 
local mais atrativo para investidores, com 
perspectivas de ser o principal estado na 
geração de energia

(A)	 solar.
(B) de biomassa.
(C)	 hidráulica.
(D)	 eólica.
(E)	 mecânica.

QUESTÃO 36
Na construção de políticas internacionais, 
assinale a alternativa que apresenta um 
dos pontos prioritários para o Estado da 
Bahia, segundo informações da equipe 
internacional do Governo.

(A)	 Participação	da	mulher	nos	governos.
(B)	 Desenvolvimento	urbano.	
(C)	 Pecuária	de	corte	e	leiteira.

(D)	 Agenda	do	trabalho	decente.
(E)	 A	fruticultura	intensiva.

QUESTÃO 37
A Bahia está preparando sua sétima Parceria 
Público Privada, dessa vez com o Reino 
Unido e na área de tecnologia, com o objetivo 
de

(A)	 ampliar	o	aproveitamento	hidroelétrico.
(B) levar banda larga a todo o estado.
(C)	 capacitar	força	de	segurança	contra	o	terror.
(D)	 inovar	na	produção	petroquímica.
(E)	 fortalecer	a	fruticultura	do	estado.

QUESTÃO 38
Conforme o site Guia Bahia – Escolas e 
Creches, existem cinco centros educativos 
com desenvolvimento sustentável em 
Juazeiro, Bahia. Assinale a alternativa que 
apresenta um desses centros educativos de 
Juazeiro.

(A)	 Centro	Educacional	Professor	Carlos	da	Costa	
Silva.

(B)	 Centro	 de	 Treinamento	 e	 Recuperação	 Regis	
Pacheco.

(C)	 Centro	de	Educação	Infantil	Cid	Passos.
(D)	 Centro	Educacional	Agenor	Magalhães.
(E)	 Centro	Batista	de	Educação	Integral.
 

QUESTÃO 39
Quais são os benefícios oferecidos à 
população de Juazeiro com a instalação da 
Zona Azul na cidade?

(A)	 Estímulo	à	rotatividade	dos	estacionamentos	e	
melhoria no ordenamento do trânsito.

(B)	 Maior	 segurança	 aos	 pedestres,	 que	 poderão	
transitar	por	esses	espaços	na	cidade.

(C)	 Ordenamento	 para	 que	 a	 população	 possa	
adquirir	os	produtos	das	feiras	livres.

(D)	 Circulação	 	 mais	 livre	 de	 veículos,	
proporcionando	fluidez	no	trânsito	local.	

(E)	 Motivação	à	prática	de	exercícios	físicos	pelos	
equipamentos instalados.

QUESTÃO 40
De qual evento que teve, dentre outros, 
o objetivo de levar a metodologia do 
esporte educacional e da arte-educação 
para os alunos  das escolas da rede 
pública, as escolas municipais de Juazeiro 
participaram?

(A)	 Caminhada	pela	Arte	e	Educação.
(B)	 Caravanas	do	Esporte	e	das	Artes.
(C)	 Encontro	de	Estudantes	Municipais.
(D)	 Semana	de	Educação	e	Cidadania.	
(E)	 Jornada	da	Educação	Esportiva.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 41
Referente ao Título VIII, da Ordem Social 
da Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	proposta	de	orçamento	da	seguridade	social	
será	elaborada	de	forma	integrada	pelos	órgãos	
responsáveis	 pela	 saúde,	 previdência	 social	 e	
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias,	 assegurada	 a	 cada	 área	 a	
gestão	de	seus	recursos.

(B)	 Serão	isentas	de	contribuição	para	a	seguridade	
social	os	órgãos	governamentais	de	assistência	
social que atendam às exigências estabelecidas 
em lei.

(C)	 Os	benefícios	ou	serviços	da	seguridade	social	
poderão	ser	criados,	majorados	ou	estendidos	
sem	a	correspondente	fonte	de	custeio	total.

(D)	 O	 Estado	 apoiará	 a	 formação	 de	 recursos	
humanos	 nas	 áreas	 de	 ciência,	 pesquisa	 e	
tecnologia,	 e	 concederá,	 aos	 que	 delas	 se	
ocupem,	 meios	 e	 condições	 especiais	 de	
trabalho.

(E)	 A	pessoa	 jurídica	em	débito	com	o	sistema	da	
seguridade social, como estabelecido em lei, 
poderá	 contratar	 com	 o	 poder	 público	 e	 dele	
receber	 benefícios	 ou	 incentivos	 fiscais	 ou	
creditícios.

QUESTÃO 42
Sobre o SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social), assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 proteção	 social	 especial	 tem	 como	 objetivo	
prevenir	 situações	 de	 riscos	 por	 meio	 do	
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições,	 e	 o	 fortalecimento	 de	 vínculos	
familiares	comunitários.

(B)	 A	 proteção	 social	 básica	 tem	 por	 objetivos	
prover	 atenções	 socioassistenciais	 a	 famílias	
e	 indivíduos	 que	 se	 encontram	 em	 situação	
de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono,	maus	 tratos	 físicos	e/ou,	psíquicos,	
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, 
situação	 de	 rua,	 situação	 de	 trabalho	 infantil,	
entre outras.

(C)	 A	 família	 deve	 ser	 apoiada	 e	 ter	 acesso	 a	
condições	 para	 responder	 ao	 seu	 papel	 no	
sustento,	 na	 guarda	 e	 na	 educação	 de	 suas	
crianças	 e	 adolescentes,	 isentas	 apenas	 da	
proteção	 de	 seus	 idosos	 e	 portadores	 de	
deficiência.

(D)	 A	 proteção	 social	 de	 assistência	 social	

é	 hierarquizada	 em	 básica	 e	 especial	 e	
classificada	 em	 níveis	 de	 complexidade	 do	
processo	 de	 proteção	 que	 são	 os	 níveis	 de	
média	e	alta	complexidade.

(E)	 A	rede	de	apoio	à	família	é	um	conjunto	integrado	
de	 ações	 de	 iniciativa	 pública	 e	 da	 sociedade	
que	 ofertam	 e	 operam	 benefícios,	 serviços,	
programas	e	projetos,	o	que	supõe	a	articulação	
dentre	 todas	 estas	 unidades	 de	 provisão	 de	
proteção	 social	 sob	 a	 hierarquia	 de	 básica	 e	
especial e ainda por níveis de complexidade.

QUESTÃO 43
Sobre a Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, é correto afirmar 
que

(A)	 é	 assegurado	 ao	 idoso	 o	 direito	 de	 dispor	 de	
seus	bens,	proventos,	pensões	e	benefícios.

(B)	 competirá	ao	SUS	(Sistema	Único	de	Saúde)	a	
coordenação	geral	da	Política	Nacional	do	Idoso,	
com	 a	 participação	 dos	 conselhos	 nacionais,	
estaduais,	 do	Distrito	 Federal	 e	municipais	 do	
idoso.

(C)	 apenas	a	 família	 tem	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)	 é	 autorizada	 a	 permanência	 de	 portadores	 de	
doenças	que	necessitem	de	assistência	médica	
ou	de	enfermagem	permanente	em	instituições	
asilares	de	caráter	social.

(E)	 os	 conselhos	 nacional,	 estaduais,	 do	 Distrito	
Federal	 e	 municipais	 do	 idoso	 serão	 órgãos	
permanentes,	 paritários	 e	 deliberativos,	
compostos	por	igual	número	de	representantes	
dos	 órgãos	 e	 entidades	 públicas	 e	 de	
organizações	representativas	da	sociedade	civil	
ligadas	à	área.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa correta. 

(A)	 As	ações	ofertadas	no	âmbito	do	SUS	têm	por	
objetivo	 a	 proteção	 à	 família,	 à	 maternidade,	
à	 infância,	à	adolescência	e	à	velhice	e,	como	
base	de	organização,	o	território.

(B)	 A	 instância	 coordenadora	 da	Política	Nacional	
de	Assistência	Social	é	o	Ministério	da	Saúde.

(C)	 O	 Conselho	 Nacional	 de	 Assistência	 Social	
(CNAS)	é	presidido	por	um	de	seus	integrantes,	
eleito dentre seus membros, para mandato de 1 
ano,	permitida	uma	única	recondução	por	igual	
período.

(D)	 É	 dever	 do	 assistente	 social	 controlar	 o	
orçamento	socioassistencial.

(E)	 Compete	 aos	 municípios	 atender	 todas	 as	
ações	assistenciais.
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QUESTÃO 45
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa correta.

(A)	 Considera-se	criança,	para	os	efeitos	desta	Lei,	
a	pessoa	até	onze	anos	de	idade	incompletos,	
e adolescente aquela entre onze e dezoito anos 
de idade.

(B)	 Nenhuma	criança	ou	adolescente	será	objeto	de	
qualquer	 forma	 de	 negligência,	 discriminação,	
exploração,	 violência,	 crueldade	 e	 opressão,	
punido	 na	 forma	 da	 lei	 qualquer	 atentado,	
por	 ação	 ou	 omissão,	 aos	 seus	 direitos	
fundamentais.

(C)	 Apenas	 os	 filhos	 havidos	 de	 relação	 do	
casamento	terão	direitos	e	qualificações.	

(D)	 A	 falta	 ou	 a	 carência	 de	 recursos	 materiais	
constitui	 motivo	 suficiente	 para	 a	 perda	 ou	 a	
suspensão	do	pátrio	poder.

(E)	 A	guarda	não	confere	à	criança	ou	adolescente	
a	condição	de	dependente,	para	os	fins	e	efeitos	
de	direito	e	previdenciários.

QUESTÃO 46
Referente  aos  vários ciclos  de  uma pesquisa, 
assinale a alternativa que corresponda 
corretamente à “fase exploratória” de uma 
pesquisa.

(A)	 Levantamentos	de	hipóteses	e	objetivos.
(B)	 Levantamento	 de	 hipóteses,	 definição	 de	

objetivos	 e	 metas,	 justificativa,	 metodologia	 e	
cronograma.

(C)	 Escolha	do	tópico	de	investigação,	delimitação	
do	 objeto,	 definição	 dos	 objetivos,	 construção	
do	 marco	 teórico	 conceitual,	 seleção	 de	
instrumentos	 de	 construção/coleta	 de	dados	e	
exploração	do	campo.

(D)	 Definição	do	objeto,	objetivo,	metas	e	avaliação.
(E)	 Justificativa,	 objetivos,	 objetivos	 específicos,	

levantamento de hipóteses cronograma, 
metodologia,	controle	e	avaliação.

QUESTÃO 47
Sobre planejamento, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 É	 um	 processo	 contínuo	 de	 tomada	 de	
decisões,	inscritas	nas	relações	de	poder,	o	que	
caracteriza	ou	envolve	uma	função	política.

(B) No planejamento, o assistente social deve aceitar 
mecanicamente as demandas institucionais 
juntamente	com	a	população	beneficiária.

(C)	 O	 processo	 de	 decisão,	 no	 planejamento,	
refere-se	à	operação	de	 crítica	dos	processos	
e	 dos	 efeitos	 da	 ação	 planejada,	 com	 vistas	
ao	 embasamento	 do	 planejamento	 de	 ações	
posteriores.

(D)	 O	 planejamento	 é	 uma	 ferramenta	 apenas	 de	
pensar	 dentro	 de	 uma	 sistemática	 analítica	
própria,	 estudando	 as	 situações,	 prevendo	

assertivamente seus limites e possibilidades.
(E)	 O	processo	de	reflexão,	no	planejamento,	refere-

se	à	escolha	de	alternativas,	à	determinação	de	
meios,	à	definição	de	prazos,	etc.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa correta sobre o 
surgimento das Políticas Sociais.

(A)	 No	 fordismo,	ao	ser	 tratada	como	mercadoria,	
a	 força	 de	 trabalho	 possui	 duplo	 caráter:	 ser	
produtora de valor de uso e valor de troca.

(B)	 O	período	que	vai	de	meados	do	século	XIX	até	
a	terceira	década	do	século	XX	é	profundamente	
marcado pelo predomínio do socialismo e 
de	 seu	 principal	 sustentáculo:	 o	 princípio	 do	
trabalho	como	mercadoria	e	sua	regulação	pelo	
livre mercado.

(C)	 Os	 marxistas	 vêem	 a	 miséria	 como	 natural	 e	
insolúvel.

(D)	 Para	os	liberais,	o	Estado	deve	assumir	o	papel	
neutro	 de	 legislador	 e	 árbitro,	 e	 desenvolver	
apenas	ações	complementares	ao	mercado.

(E)	 As	 políticas	 sociais	 combatem	 o	 ócio	 e	 o	
desperdício.	 Para	 os	 liberais,	 o	 Estado	 deve	
garantir as políticas sociais.

QUESTÃO 49
Sobre o projeto ético-político do Serviço 
Social, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 perspectiva	 de	 deveres	 orientada	 por	 esse	
projeto	 ético-político	 vem	 sendo	 assumida	 e	
defendida	em	diferentes	dimensões.

(B)	 No	âmbito	político-profissional,	as	entidades	da	
categoria	vem	envidando	esforços	memoráveis	
na	disseminação	de	uma	concepção	de	direitos	
sintonizada	 e	 orientada	 pelo	 projeto	 ético-
político	profissional.

(C)	 A	estratégia	de	viabilização	projeto	interdisciplinar	
passa por resgatarmos e exercitamos algumas 
perspectivas	que	orientam	a	finalização	desse	
projeto desde sua origem.

(D)	 Ao	 adotar	 o	 liberalismo	 como	 valor	 central,	
tal projeto assume o compromisso com a 
autonomia,	a	emancipação	e	a	plena	expansão	
dos indivíduos sociais.

(E)	 O	 projeto	 profissional	 vincula-se	 a	 um	 projeto	
societário	 que	 propõe	 a	 exclusão	 da	 ordem	
social.
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QUESTÃO 50
Sobre o redimensionamento da profissão, é 
correto afirmar que

(A)	 o	 mercado	 profissional	 de	 trabalho	 sofre	
impactos	diretos	das	transformações	operadas	
nas	esferas	produtiva	e	estatal,	que	alteram	as	
relações	entre	o	Estado	e	a	Sociedade.

(B)	 somente	 os	 assistentes	 sociais	 vêm	 sofrendo	
os	 efeitos	 deletérios	 da	 Reforma	 do	 Estado	
no	 campo	 do	 emprego	 e	 da	 precarização	 das	
relações	de	trabalho.

(C) o setor privado tem sido o maior empregador 
de	 assistentes	 sociais,	 sendo	 a	 administração	
direta a que mais emprega.

(D)	 a	 assistência	 social,	 espaço	 ocupacional	
privativo dos assistentes sociais e psicólogos, 
foi	 reconhecida	 pela	 Carta	 Constitucional	 de	
1988	 como	 política	 pública,	 parte	 do	 tripé	
da	 seguridade	 social	 ao	 lado	 da	 saúde	 e	 da	
previdência.

(E)	 a	área	da	assistência	 social	 lidera	a	absorção	
de	assistentes	sociais,	25,83%	dos	profissionais	
em	atividade	em	São	Paulo.

QUESTÃO 51
Sobre a avaliação de projetos/programas 
sociais, é correto afirmar que

(A)	 a	eficiência	de	uma	política	ou	de	um	programa	
estabelece	 a	 correlação	 entre	 os	 efeitos	 dos	
programas	 (benefícios)	 e	 os	 esforços	 (custos)	
empreendidos	para	obtê-los.

(B)	 a	avaliação	da	eficácia	relaciona	os	custos	e	os	
recursos empregados.

(C)	 a	 eficiência	 é	 analisada	 a	 partir	 do	 estudo	 da	
adequação	da	ação	para	o	alcance	dos	objetivos	
e das metas previstos no planejamento e do 
grau	em	que	eles	foram	alcançados.

(D)	 o	 planejamento	 é	 a	 atribuição	 de	 valor	 sobre	
o	 grau	 de	 eficiência,	 eficácia	 e	 efetividade	 de	
políticas, programas e projetos sociais.

(E)	 o	enfoque	contemporâneo	é	de	que	a	eficiência	
é	a	atribuição	de	mérito	ou	julgamento	sobre	o	
grau	 de	 eficácia,	 avaliação	 e	 efetividade	 das	
políticas e programas sociais.

QUESTÃO 52
É fundamentado no materialismo dialético 
e histórico, põe assento na visão crítica da 
história, na relação consciência/mundo, na 
vocação ontológica e na atuação dinâmica, 
social, transformadora e emancipatória do 
homem. O enunciado refere-se ao

(A)	 Liberalismo.
(B) Comunismo.
(C) Socialismo.
(D)	 Marxismo.
(E)	 Fordismo.

QUESTÃO 53
É um meio de vida ou uma forma de viver 
que, devido à sua complexidade, não permite 
uma descrição por completo. Trata-se de 
um modo de pensar e agir para as pessoas, 
sociedades e comunidades do presente e 
do futuro. Pressupõe também uma série 
de considerações acerca do pensamento 
– que é complexo – e pode estar presente 
nos indicadores e políticas públicas. O 
enunciado refere-se

(A)	 à	responsabilidade	social.
(B) às ONG’s.
(C) à sustentabilidade.
(D)	 aos	indicadores	sociais.
(E)	 à	gestão	social.

QUESTÃO 54
Sobre a assessoria no Serviço Social, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 assessorias	 são	 consideradas	 formas	
indiretas	 de	 prestações	 de	 serviços	 a	 órgãos	
governamentais,	 não-governamentais	 e	
empresas	 privadas,	 sendo	 que	 o	 profissional	
responsável	 pela	 execução	 dessa	 atividade	
instrumental	 normalmente	 não	 tem	 vínculo	
empregatício	e	atua	como	prestador	de	serviço	
para	a	organização	demandatária.

(B)	 A	assessoria	pode	ser	vista	como	uma	forma	de	
avaliação	de	uma	determinada	demanda,	junto	
a	um	grupo	ou	a	vários	grupos	que	a	executam,	
em	 que	 o	 assessor	 normalmente	 não	 tem	
vínculo	permanente	com	o	local	da	prestação	e	
realização	do	serviço.

(C) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
do	 Serviço	 Social	 consideram	 tal	 assessoria	
como	um	 instrumento	de	 trabalho	profissional,	
em	que	o	assistente	social	irá	apenas	planejar	a	
ação.

(D)	 Para	 o	 planejamento	 de	 uma	 assessoria,	 faz-
se	necessário	 clareza	acerca	de	quais	 são	os	
objetivos	 pretendidos	 pelos	 demandatários	 da	
organização	que	a	solicita.

(E)	 A	 assessoria	 e	 a	 consultoria	 em	 Serviço	
Social surgiram das experiências vividas nos 
estágios	 realizados	 em	 movimentos	 sociais,	
desenvolvidos	na	década	de	90.

QUESTÃO 55
Impõe à equipe de profissionais da assistência 
social a realização permanente de reuniões 
de planejamento e debates conjuntos, a 
fim de estabelecer as particularidades da 
intervenção profissional, bem como definir 
as competências e habilidades profissionais 
em função das demandas sociais e das 
especificidades do trabalho. O enunciado 
refere-se
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(A)	 à	sustentabilidade	social.
(B) ao trabalho interdisciplinar.
(C) à responsabilidade social.
(D)	 à	consultoria.
(E)	 ao	planejamento.

QUESTÃO 56
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 
institui duas profundas alterações no que 
se refere à família. Assinale alternativa que 
corresponde a essas alterações.

(A)	 A	quebra	da	chefia	conjugal	masculina	e	o	fim	da	
diferenciação	entre	filhos	legítimos	e	ilegítimos.

(B)	 Com	 exame	 de	 DNA	 que	 comprova	 a	
paternidade,	 apenas	 a	 criança	 nascida	 de	
casamentos legais pode ter garantidos seus 
direitos	de	filiação	por	parte	de	pai	e	mãe.

(C)	 O	ECA	dessacraliza	o	pai	a	ponto	de	introduzir	a	
ideia da necessidade de se proteger legalmente 
qualquer	 criança	 contra	 seus	 próprios	
genitores. 

(D)	 Reitera	 “a	 convivência	 paterna”	 como	 um	
“direito”	básico	da	criança.

(E)	 Altera-se	o	estatuto	legal	da	família	com	o	apoio	
de	dois	movimentos	sociais	fundamentais	para	
as	 transformações	 familiares:	 o	 movimento	
socialista	 e	 a	 luta	 a	 favor	 dos	 direitos	 das	
mulheres.

QUESTÃO 57
É um campo do saber que visa compreender 
as relações entre o trabalho e o processo 
saúde/doença. O enunciado refere-se 

(A)	 ao	sistema	único	de	Assistência	Social.
(B)	 à	saúde	do	trabalhador.
(C)	 à	domiciliação	do	risco.
(D)	 à	descentralização	dos	serviços.
(E)	 à	construção	do	SUS.

QUESTÃO 58
Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta.
Os hospitais psiquiátricos produziram 
efeitos antiterapêuticos, dessa forma, foram 
adotadas novas estratégias, como serviços 
comunitários que atendem às demandas 
psicológicas e sociais do usuário em crise. 
________________ busca transformar o 
paradigma de saber da saúde mental e a 
assistência social prestada nessa área. 

(A)	 o	manicômio
(B)	 o	centro	de	atenção	psicossocial
(C)	 o	hospital	psiquiátrico
(D)	 a	reforma	social
(E)	 a	reforma	psiquiátrica

QUESTÃO 59
É a proteção afiançada que garante a 
proteção integral – moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para 
famílias e indivíduos que se encontram sem 
referências e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirado de seu núcleo 
familiar e, ou, comunitário. O enunciado 
refere-se

(A)	 à	Proteção	Social	Básica.
(B)	 à	Proteção	Social	Especial.
(C)	 à	Proteção	Social	de	Média	Complexidade.
(D)	 à	Proteção	Social	de	Alta	Complexidade.
(E)	 ao	Centro	de	Referência	da	Assistência	Social.

QUESTÃO 60
São requisitos para a concessão de pedido 
de colocação em família substituta:

(A)	 Qualificação	 completa	 do	 requerente	 e	 de	
seu eventual cônjuge, ou companheiro, com 
expressa anuência deste.

(B)	 Comprovação	 de	 parentesco	 do	 requerente	 e	
de	seu	cônjuge,	ou	companheiro,	com	a	criança	
ou	 adolescente,	 especificando	 se	 tem	 ou	 não	
parente vivo.

(C)	 Qualificação	 incompleta	 da	 criança	 ou	
adolescente e de seus pais, se conhecidos.

(D)	 Indicação	do	cartório	onde	foi	inscrito	nascimento	
dos pais, anexando, se possível, uma cópia da 
respectiva	certidão.

(E)	 Doação	 dos	 bens,	 direitos	 ou	 rendimentos	
relativos	à	criança	ou	ao	adolescente.


