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CCAARRGGOO::  AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  

 
Um planeta mais quente e desigual 

 

Estudos da Nasa e da Oxfam revelam que 2015 foi o ano mais quente e com a maior desigualdade já registrada. 
 

Dois estudos divulgados recentemente apresentam pontos aparentemente paralelos, mas que possuem uma 
terrível e nefasta convergência: 2015 foi o ano mais quente e, ao mesmo tempo, o mais desigual da história. 

A constatação de que o ano passado foi o mais quente já registrado desde 1880, quando os dados começaram a ser 
levantados, foi feita pela agência espacial norte-americana, a Nasa, e pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos 
Estados Unidos (NOAA). 

As duas entidades realizaram estudos separados, mas chegaram às mesmas conclusões: a temperatura do planeta 
ficou, em média, 0,90°C acima da registrada no século XX e 0,16°C acima do recorde anterior, registrado em 2014. 
Dezembro passado também foi o mês mais quente já observado. 

Os cientistas apontam o fenômeno climático El Niño pelos resultados, mas, principalmente, o atribuem ao 
aquecimento causado pelas emissões de gases relacionados à ação do homem. 

As consequências estão aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos 
climáticos extremos, como a onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro ponto 
é o levantamento anual da ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização afirma 
que, neste ano de 2016, as 37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão mais 
dinheiro do que os outros 99% juntos. 

O relatório apresentado pela Oxfam toma como base o levantamento anual do banco Credit Suisse. E as estatísticas 
demonstram que ao longo dos últimos anos a concentração e a desigualdade só aumentaram! 

São muitas as questões que nos afligem: a crise econômica brasileira, a questão dos refugiados na Europa, o 
mosquito Aedes aegypti, os fanáticos do Estado Islâmico – todas altamente relevantes e merecedoras de nossa atenção. 

Mas fato é que os dois estudos apontados neste artigo possuem o poder de determinar os caminhos da 
humanidade para um futuro em que as demais questões serão decorrência desses dois fatores, ou seja, o crescimento 
da desigualdade e mudanças climáticas cada vez mais fortes e persistentes. 

Winnie Byanyima, diretora-executiva da Oxfam e co-presidente do Fórum Econômico Mundial alertou sobre as 
consequências desses desequilíbrios: “Tanto nos países ricos quanto nos pobres, essa desigualdade alimenta o conflito, 
corroendo as democracias e prejudicando o próprio crescimento”. 

Isto é, quanto mais a temperatura e a desigualdade crescerem, menos possíveis serão os esforços para o equilíbrio 
e a harmonia do planeta e de seus habitantes. Tal acirramento se transformará em mais refugiados, em mais doenças e 
levará à eclosão de novas guerras e conflitos. 

No entanto, a Nasa, a NOAA e a Oxfam consideram essas questões ainda possíveis de serem enfrentadas ou 
revertidas. Alguns dos caminhos relacionados ao clima foram exaustivamente debatidos na COP 21, realizada em Paris, 
em dezembro passado. 

Já para enfrentar a concentração de renda, o caminho é a busca pela ampliação dos direitos das pessoas e por mais 
democracia e participação, buscando a educação e o empoderamento dos cidadãos como meta universal, entre outros 
grandes desafios. 

A sustentabilidade, tão almejada, só será efetivamente alcançada quando a humanidade conseguir entender e 
combater todos esses desequilíbrios ambientais e sociais. Será preciso reverter essas nefastas tendências que colocam 
em xeque a nossa civilização e flertam fortemente com um indesejado cenário de fim do mundo. 

(Reinaldo Canto, 16/02/2016. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/uma-terra-mais-quente-e-desigual.) 

 
01 
Acerca do último período do texto “Será preciso reverter essas nefastas tendências que colocam em xeque a nossa 
civilização e flertam fortemente com um indesejado cenário de fim do mundo.” (13§), é pertinente o comentário: 
A) Reflete determinado tom irônico imprimido a todo o período através da expressão “cenário de fim do mundo”. 
B) Expressa um ponto de vista do enunciador de forma explícita acerca do quadro apresentado no desenvolvimento do 

texto. 
C) Expressa denúncia acerca de um falso cenário de desenvolvimento mundial em que há algumas questões sociais a 

serem sanadas. 
D) Há uma advertência associada a uma intervenção objetiva a favor de que mudanças sociais consideráveis sejam 

colocadas em prática. 
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02 
Considerando as informações e ideias expressas nos parágrafos 10 e 11, em seu contexto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) O parágrafo 11 apresenta informações que convergem para um quadro de consequências da situação apresentada 

no parágrafo 10. 
B) As expressões “Tal acirramento” e “Alguns dos caminhos” indicam generalizações acerca dos conceitos apresentados 

e desenvolvidos nos parágrafos 10 e 11. 
C) A citação de instituições de reconhecida autoridade conferem credibilidade às informações apresentadas, conferindo 

ao parágrafo 11, um recurso apto a confrontar a situação apresentada anteriormente.  
D) É possível observar a utilização de expressões para introduzir os parágrafos citados que estabelecem relações de 

conexão textual de modo que as informações anteriores são confirmadas e exemplificadas. 
 

03 
De acordo com o texto apresentado, analise as afirmativas a seguir. 
I. A previsão de que haverá um maior aumento da desigualdade social em um futuro próximo demonstra um grande 

pessimismo a partir dos números apresentados. 
II. Consequências advindas de alterações climáticas extremas prefiguram um quadro cuja instauração não é percebida, 

contudo provoca preocupação e reações internacionais.  
III. O aumento da desigualdade e aquecimento do planeta são reflexos, também, de ações do homem; sendo atribuídas 

a esses dois fatores, outras questões sérias e preocupantes que afligem e afligirão a humanidade. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) III.    C) I e II.    D) II e III. 
 

04 
“As duas entidades realizaram estudos separados, mas chegaram às mesmas conclusões: a temperatura do planeta 
ficou, em média, 0,90°C acima da registrada no século XX e 0,16°C acima do recorde anterior, registrado em 2014.” 
(3º§) Considerando a adequação linguística do emprego da norma padrão da língua, os elementos do trecho 
destacado foram empregados corretamente. Em relação ao uso do acento grave indicador de crase em “às mesmas 
conclusões”, está correto o que se afirma em: 
A) A determinação da ocorrência de crase, neste caso, deve-se ao emprego do termo regente “mesmas conclusões”. 
B) A substituição da forma verbal “chegaram” por qualquer outro verbo de mesmo sentido não provoca qualquer 

alteração em relação à ocorrência de crase.  
C) Representa a pura preposição “a” que rege um substantivo feminino, formando uma locução adverbial que, por 

motivo de clareza, emprega-se o acento diferencial. 
D) Caso o segmento “às mesmas conclusões” fosse substituído por “a conclusões diferentes”, a alteração ocorreria 

apenas do ponto de vista semântico, mas não acarretaria qualquer prejuízo quanto à correção gramatical. 
 

05 
A partir do reconhecimento do sentido atribuído aos vocábulos destacados de acordo com o contexto, está correto o 
significado apresentado para: 
A) “Tal acirramento” (10º§) = conclamação.   C) “eclosão de novas guerras” (10º§) = injunção. 
B) “nefasta convergência” (1º§) = prejudicial.   D) “decorrência desses dois fatores” (8º§) = causa. 
 

06 
Dentre os termos do segmento a seguir, possui classificação sintática diferente dos demais apenas: 
“As consequências estão aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos 
climáticos extremos, como a onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro 
ponto é o levantamento anual da ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização 
afirma que, neste ano de 2016, as 37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão 
mais dinheiro do que os outros 99% juntos.” (5º§) 
A) “As consequências estão aí [...]” 
B) “[...] que matou 2,5 mil pessoas [...]” 
C) “[...] o levantamento anual da ONG britânica Oxfam [...]” 
D) “[...] as 37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico [...]” 
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07 
Dentre os segmentos destacados a seguir, apenas em um deles pode ser reconhecido o emprego do sentido 
conotativo; assinale-o. 
A) “[...] essa desigualdade alimenta o conflito, corroendo as democracias [...]” (9º§) 
B) “[...] ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos [...]” (5º§) 
C) “[...] buscando a educação e o empoderamento dos cidadãos como meta universal. [...]” (12º§) 
D) “[...] a temperatura do planeta ficou, em média, 0,90°C acima da registrada no século XX [...]” (3º§) 

 
08 
O adjunto adverbial “exaustivamente”, empregado em “[...] foram exaustivamente debatidos na COP 21 [...]” (11º§), 
produz um efeito de sentido na frase cuja indicação remete ao mesmo valor semântico visto em (considere o termo 
destacado):  
A) Visitava a mãe diariamente.     C) Era visivelmente a favor de tal atitude. 
B) Veio aqui unicamente para visitá-lo.    D) Saiu do hospital inteiramente recuperado. 

 
09 
A respeito do uso do ponto de exclamação no 6º§ “[...] só aumentaram!”, pode-se afirmar que, principalmente,  
A) indica uma pausa antes do início de uma enumeração. 
B) destaca uma pausa estilística decorrente de um polissíndeto. 
C) pode ser considerado como uma marca subjetiva da enunciação. 
D) indica uma sequência declarativa e objetiva de sentido completo. 

 
10 
Em todo o texto é possível identificar o emprego de vários conectores importantes na construção da tessitura textual. 
Sem eles, ou o mau emprego dos mesmos, a coerência seria afetada comprometendo a compreensão das ideias e 
informações expressas. Dentre tais conectores, destacamos as expressões “ou seja”, “isto é” e “já”, sobre as quais 
está correta a afirmativa a seguir: 
A) Possuem o mesmo emprego e valor semântico. 
B) São responsáveis por indicar o acréscimo de informações. 
C) Apenas duas podem ser identificadas com o mesmo efeito de sentido. 
D) São responsáveis por introduzir uma informação nova, independente da anterior. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 
Certa obra, onde trabalhavam X pedreiros, estava prevista para ser finalizada em 12 dias após seu início; porém, ao 
chegar o fim do sexto dia, foram contratados mais três pedreiros que permaneceram até o final da obra reduzindo 
seu tempo total para 10 dias. O número X de pedreiros que estavam no início da obra era: 
A) 5.     B) 6.     C) 8.    D) 9. 

 
12 
Paulo está brincando de jogo da memória, no qual o jogador tem que formar pares de cartas iguais, sendo que estas 
estão viradas. Assim, deve-se memorizar a posição das cartas previamente vistas. Por uma confusão foram 
misturados dois conjuntos de jogos da memória iguais, contendo 26 cartas cada. Sabendo que cada conjunto possui 
duas cartas de cada tipo. Após ter pego uma carta aleatória, qual a probabilidade de Paulo pegar outra carta igual à 
primeira? 
A) 1/17.    B) 2/17.    C) 1/52.    D) 3/52. 

 
13 
Uma rádio apresentou, em certo dia, em sua programação, 48 blocos musicais sendo estes compostos 
exclusivamente por músicas nacionais ou internacionais. Sabe-se que cada bloco nacional era composto por quatro 
músicas e cada bloco internacional por três músicas. Se ao todo foram apresentadas 135 músicas, então a diferença 
entre o número de músicas nacionais e internacionais exibidas durante esse dia foi igual a: 
A) 33.                                          B) 34.                                              C) 35.                                            D) 36. 
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14 
Observe a sequência a seguir. 

15, 13, 18, 16, 21, ... 
O oitavo termo dessa sequência é: 
A) 19.    B) 22.    C) 24.    D) 27. 
 

15 
Em uma sala de aula para cada três meninos há duas meninas. Sabendo que essa sala possui 35 alunos, então o 
número de meninos dessa sala é: 
A) 13.    B) 14.    C) 18.    D) 21.  
 

16 
Observe a progressão geométrica a seguir. 

x, x/2, x/4, x/8, . . . 
 

Sabendo que a soma dos seis primeiros termos dessa progressão é 393,75, então o primeiro termo dessa progressão 
é: 
A) 50.    B) 100.    C) 150.    D) 200.  
 

17 
Daniela pretende encapar seis livros e para isso utilizará folhas de plástico e de papel. De quantas maneiras ela 
poderá encapar os livros se tanto as folhas de plástico quanto as de papel que dispõe são iguais e pelo menos três dos 
livros devem ser encapados com folhas de plástico e pelo menos um deles com folha de papel? 
A) 40.                                             B) 41.                                      C) 42.                                            D) 43. 
 

18 
Eduardo mudou de apartamento no mesmo prédio em que morava. Considere que: 

 o apartamento para o qual Eduardo mudou é de frente; 

 todos os apartamentos de frente desse prédio tem armários embutidos; e, 

 nenhum apartamento desse prédio com apenas um quarto tem armários embutidos. 
Qual das afirmativas a seguir é necessariamente verdadeira? 
A) Eduardo não mudou para um apartamento com apenas um quarto. 
B) Alguns apartamentos de frente desse prédio têm apenas um quarto. 
C) Algum apartamento desse prédio com apenas um quarto é de frente. 
D) Todos os apartamentos desse prédio que têm armários embutidos são de frente. 
 

19 
Uma esfera metálica cujo diâmetro mede 6 cm encontra-se no fundo de um copo cilíndrico em que o raio da base 
mede 9 cm. No interior do copo encontra-se também uma certa quantidade de água cujo nível permite que metade 
da esfera se encontre acima do mesmo conforme indicado na figura a seguir.  
 

 
O volume de água contido nesse copo é: 
A) 200π cm3.                                 B) 225π cm3.                        C) 250π cm3.                                 D) 275π cm3. 
 

20 
Uma progressão aritmética cuja razão é 4 é composta por 50 termos e a soma dos mesmos é igual a 5.750. A soma 
dos algarismos do último termo dessa progressão é igual a:  
A) 4.                                               B) 6.                                                   C) 9.    D) 11. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 21 a 23. Leia-o atentamente. 
 

“A ONU divulgou globalmente, nesta segunda-feira (14/12/2015), seu relatório de Desenvolvimento Humano. O 
documento é um calhamaço de 270 páginas de informação, mas ‘a grande estrela’ da divulgação costuma ser o ranking 
dos países classificados a partir do seu Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, sigla que se tornou conhecida como 
um parâmetro de bem-estar da população. O relatório deste ano traz informações sobre o Brasil que parecem, numa 
primeira leitura, contraditórias: o país melhorou sua nota no IDH em 2014, mas perdeu uma posição no ranking – da 74ª 
para a 75ª – ao ser ultrapassado pelo Sri Lanka, (...). Afinal, qual dado é mais relevante? Nos dois aspectos – nota e 
ranking – as mudanças foram muito pequenas para tornar óbvia a resposta.” 

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_idh_brasil_onu_avanca_cai_ms.) 

 
21 
O IDH é medido a partir dos seguintes indicadores:  
I. Esperança de vida ao nascer.  
II. Expectativa de anos de estudo.  
III. Média de anos de estudo (da população até o momento). 
IV. Renda nacional bruta per capita (toda a renda do país dividida pelo número total da população). 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e III, apenas. 

 
22 
Em qual indicador o Brasil apresentou a maior queda, impedindo um avanço maior em seu IDH? 
A) Renda.        C) Esperança de vida. 
B) Analfabetismo.       D) Taxa de mortalidade. 

 
23 
A nação que ultrapassou o Brasil é um país insular, localizado no Oceano Índico, ao sul de qual país, parceiro do Brasil 
no Brics? 
A) Índia.   B) China.   C) Rússia.   D) África do Sul. 

 
24 
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) divulgou no início de 2016 a boa notícia de 
que os preços globais de alimentos despencaram 19% em 2015, com a contribuição de um novo recuo mensal em 
dezembro, pressionados pela oferta abundante e pela desaceleração da economia global. Essa agência da ONU possui 
conotação especial para o Brasil, já que 
A) seu diretor-geral José Graziano é brasileiro. 
B) foi responsável por implantar o “Fome Zero” no país. 
C) o país propôs sua criação no início da década de 1960. 
D) sua sede fica em São Paulo, desde sua criação em 1949. 
 

25 
Segundo a ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF), um total de 110 jornalistas foram mortos em todo o 
mundo em 2015, sendo que a maioria foi vitimada por causa de seu trabalho em países supostamente pacíficos. Do 
total, 67 jornalistas foram mortos enquanto trabalhavam e outros 43 morreram em circunstâncias ainda não 
determinadas, segundo informou o grupo em seu relatório anual. Mais 27 cidadãos que atuavam como jornalistas 
não profissionais e sete funcionários de outras mídias também foram mortos. A lista dos países mais perigosos para 
os jornalistas em 2015 é liderada pelo Iraque (11 assassinados) e Síria (10), seguidos pela França, com oito mortos, 
que entrou para esta relação em terceiro lugar por causa de um fato específico que foi o 
A) ataque terrorista contra a revista satírica Charlie Hebdo no início de 2015. 
B) sequestro e morte de jornalistas franceses que cobriam conflitos no Oriente Médio. 
C) embate constante entre jornalistas e imigrantes ilegais na cobertura da invasão que o país sofreu em 2015. 
D) governo opressor do socialista François Hollande, que implantou forte perseguição à liberdade de expressão no país. 
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26 
Mais de mil cidades brasileiras comemoram, em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, data que foi incluída no 
início da década de 2000 no calendário escolar nacional, tendo como referência à histórica data da 
A) abolição da escravatura no Brasil, realizada pela Princesa Isabel no período colonial brasileiro.  
B) morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o Quilombo dos Palmares. 
C) homologação da primeira constituição brasileira do período republicano, quando se reconheceu a cidadania do negro 

no Brasil. 
D) chegada do negro ao Brasil pelo registro do primeiro navio negreiro que aportou em Salvador com os escravos 

oriundos da África. 

 
27 
No primeiro mês de 2016, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou seu 
indicador econômico que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos nas economias globais. São 
perspectivas das projeções do indicador da OCDE, EXCETO: 
A) A Zona do Euro possui perspectiva de crescimento estável. 
B) As condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China. 
C) A Grã-Bretanha e os EUA devem ampliar seus índices de crescimento nos próximos meses. 
D) A Rússia está perdendo ritmo de crescimento, enquanto a Índia sinaliza crescimento em alta. 

 
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 28 e 29. Leia-o atentamente. 
 

“A Organização das Nações Unidas criticou duramente o governo brasileiro, a Vale e a mineradora anglo-australiana 
BHP pelo que considerou uma resposta ‘inaceitável’ à tragédia de Mariana. E em comunicado divulgado nesta       
quarta-feira (25/11/2015), e que traz falas do relator especial para assuntos de Direitos Humanos e Meio Ambiente, 
John Knox, e do relator para Direitos Humanos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tuncak, a ONU criticou a demora de três 
semanas para a divulgação de informações sobre os riscos gerados pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce 
pelo rompimento da barragem, no último dia 5. ‘As providências tomadas pelo governo brasileiro, a Vale e a BHP para 
prevenir danos foram claramente insuficientes. As empresas e o governo deveriam estar fazendo tudo que podem para 
prevenir mais problemas, o que inclui a exposição a metais pesados e substâncias tóxicas. Este não é o momento para 
posturas defensivas’, disseram os especialistas no comunicado.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/onu-critica-brasil-vale-e-bhp-por-resposta-inaceitavel-a-desastre-de-
mariana.html.) 

 
28 
Embora o trecho que contextualiza a questão cite Vale e BHP, a responsável direta pelo rompimento da barragem é a 
Samarco que é uma 
A) parceira técnica das duas mineradoras. 
B) subsidiária da BHP no Brasil, assim como a Vale. 
C) joint venture formada por essas duas mineradoras.  
D) empresa pública que vende sua produção às mineradoras citadas. 
 

29 
Os bilhões de litros de lama vazados no rompimento da barragem em Mariana chegou em alguns dias ao mar, por 
meio do rio Doce, que desagua no litoral do estado do(a): 
A) Bahia.   B) Paraná.   C) Espírito Santo.  D) Rio de Janeiro. 

 
O trecho a seguir contextualiza a questão 30. Leia-o atentamente. 
 

“O País Basco não é propriamente um país, mas uma região entre o nordeste da Espanha e o sudoeste da França onde, 
desde tempos imemoriais, a população tem raízes culturais próprias e se comunica na mesma língua enigmática, 
possivelmente pré-romana, de origem indo-europeia, o euskera. Além dos bascos (cujos ideais soberanistas datam do 
século 19 e estão explícitos em cartazes que, nas fachadas, pedem anistia a presos políticos), também habitam o País 
Basco (ou Eskal Herría, literalmente ‘terra do euskera’), populações que descendem dos francos, castelhanos e 
romanos, para mencionar algumas etnias.” 

(Disponível em: http://m.folha.uol.com.br/turismo/2016/01/1726480-conheca-a-exuberancia-cultural-do-pais-basco-e-veja-que-cidades-
visitar.shtml.) 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6Yzg4ZTo3Yzk2:VHVlLCAxOCBKdW4gMjAxOSAwODowNzo1NyAtMDMwMA==

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA/MG 

Cargo: Assistente Social (05-T) 
Prova aplicada em 10/04/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 11/04/2016. 

- 8 - 

30 
Que grupo, considerado terrorista, lutou por várias décadas pela independência política e territorial do País Basco? 
A) IRA.    B) ETA.    C) FARC.   D) Boko Haram. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
Segundo o Código de Ética do Assistente Social instituído pela Resolução CFESS 273/1993 e Lei nº 8.662/1993 de 
Regulamentação da Profissão, em caso de infrações a este Código, as penalidades aplicáveis são: 

 multa; 

 advertência reservada; 

 advertência pública; 

 suspensão do exercício profissional; e, 

 cassação do registro profissional. 
Assinale a alternativa que descreve de forma correta os fatores que serão considerados na aplicação das penas, 
conforme legislação supracitada.  
A) Os antecedentes criminais do infrator e a situação psicossocial do infrator. 
B) Os antecedentes profissionais do infrator e a situação psicossocial do infrator. 
C) Os antecedentes criminais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração. 
D) Os antecedentes profissionais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração. 
 

32 
Em sociedades como a nossa, os projetos societários são, necessária e simultaneamente, projetos de classe. 
Efetivamente, as transformações em curso na ordem capitalista não reduziram as ponderações das classes sociais e o 
seu antagonismo na dinâmica da sociedade, como constataram, entre outros, Harvey (1996). Por isto mesmo, nos 
projetos societários há necessariamente uma dimensão política, que envolve relações de poder. É claro que esta 
dimensão não pode ser diretamente identificada com posicionamentos partidários, ainda que se considere que os 
partidos políticos sejam instituições indispensáveis e insubstituíveis para a organização democrática da vida social no 
capitalismo contemporâneo. A experiência histórica demonstra que, tendo sempre em seu núcleo a marca da classe 
social cujos interesses essenciais respondem, os projetos societários constituem estruturas que apresentam 
características específicas. Analise as afirmativas em relação às características das estruturas dos projetos societários, 
conforme contexto anterior. 
I. São estruturas flexíveis e cambiantes. 
II. São estruturas que incorporam novas demandas e aspirações. 
III. São estruturas rígidas e imutáveis. 
IV. São estruturas que se transformam e se renovam conforme as conjunturas históricas e políticas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III.   B) I, II e IV.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
 

33 
O Serviço Social brasileiro contemporâneo apresenta uma feição acadêmico-profissional e social renovada, voltada à 
defesa do trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso a terra para a produção de meios de vida, ao compromisso 
com a afirmação da democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social no terreno da história. Nessa direção 
social, a luta pela afirmação dos direitos de cidadania, que reconheça as efetivas necessidades e interesses dos 
sujeitos sociais, é hoje fundamental em direção a uma forma de desenvolvimento social inclusiva para todos os 
indivíduos sociais. Foi no contexto de ascensão dos movimentos políticos das classes sociais, das lutas em torno da 
elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988 e da defesa do Estado de Direito, que a categoria de 
assistentes sociais foi sendo socialmente questionada pela prática política de diferentes segmentos da sociedade civil 
e passou a impulsionar um processo de ruptura com o tradicionalismo profissional e seu ideário conservador. Nesse 
lapso de tempo, o Serviço Social brasileiro construiu um projeto profissional radicalmente inovador e crítico, com 
fundamentos históricos e teórico-metodológicos hauridos na tradição marxista, apoiado em valores e princípios 
éticos de natureza radicalmente específica e nas particularidades da formação histórica do país. Assinale a alternativa 
que descreve de forma correta a natureza dos princípios éticos discorrida no contexto anterior. 
A) Neoliberal.   B) Humanista.   C) Racionalista.   D) Social-liberal.  
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34 
A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) estabelece que são consideradas  entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 
Assinale, entre as alternativas a seguir, a que corresponde de forma correta às entidades qualificadas no contexto 
anterior como entidades de assessoramento.   
A) Aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou 

projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações 
de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS).  

B) Aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos 
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

C) Aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos 
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de 
direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).  

D) Aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou 
projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações 
de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, além de executar programas e projetos voltados prioritariamente para a 
defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania e 
enfrentamento das desigualdades sociais nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS). 

 

35 
Sônia Draibe (1988), autora brasileira, não tão crítica quanto o historiador inglês Perry Anderson (1995), se refere ao 
pensamento neoliberal como não sistemático, e sim como um receituário prático para a gestão pública. Contudo, vale 
visitar seu didático texto Neoliberalismo e Política Social no qual sustenta que o Neoliberalismo viveu uma primeira 
fase de ataque ao keynesianismo e ao Welfare State. No entanto, há uma segunda fase, esta mais propositiva, que 
prioriza, no que diz respeito aos programas sociais, o trinômio articulado da focalização, privatização e 
descentralização. Analise as afirmativas em relação às características, conclusões e componentes comportados pela 
segunda fase do Neoliberalismo e sua priorização, segundo Sônia Draibe (1988) e contexto anterior. 
I. Observa-se a desuniversalização e assistencialização das ações, cortando os gastos sociais e contribuindo para o 

equilíbrio financeiro do setor público. 
II. Há a consolidação de uma política social residual que soluciona apenas o que não pode ser enfrentado pela via do 

mercado, da comunidade e da família. 
III. O carro-chefe da proposição é a renda mínima, combinada à solidariedade por meio das organizações na sociedade 

civil. 
IV. A renda mínima, segundo a proposição, deve ter um teto alto, para não desestimular o trabalho.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e IV.   B) I, II e III.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
 

36 
O capital financeiro ao subordinar toda a sociedade impõe-se em sua lógica de incessante crescimento, de 
mercantilização universal. Ele aprofunda desigualdades de toda a natureza e torna paradoxalmente invisível o 
trabalho vivo que cria a riqueza e os sujeitos que o realizam. Nesse contexto, a “questão social” é mais do que 
pobreza e desigualdade. Ela expressa a banalização do humano, resultante de indiferença frente à esfera das 
necessidades das grandes maiorias e dos direitos a elas atinentes. Por outro lado, as múltiplas manifestações da 
questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e de “programas 
focalizados de combate à pobreza”, que acompanham uma ampla transformação da política social pública, cuja 
implementação passa a ser delegada a um conjunto de organismos que dá origem ao denominado “terceiro setor”. 
Assinale a alternativa que descreve de forma correta a composição do “terceiro setor” supracitado. 
A) Organismos políticos.      C) Organismos internacionais. 
B) Organismos públicos.      D) Organismos privados da sociedade civil. 
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37 
A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) determina que a utilização dos recursos federais 

descentralizados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada 

pelos entes recebedores ao ente transferidor, e submetida à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, 

que comprove a execução das ações na forma de regulamento. Em relação às exigências da legislação supracitada e à 

forma em que a declaração especificada no contexto anterior deve ser processada, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Deve ser declarada anualmente. 

(     ) Deve ser declarada mediante relatório de gestão. 

(     ) Deve ser declarada mensalmente. 

(     ) Deve ser declarada mediante relatório de verificação orçamentária. 

A sequência está correta em 

A) V, V, F, F.                  B) F, V, F, V.    C) F, V, V, V.    D) V, F, V, F. 

 

38 
A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) estabelece que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que considera-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do 

salário-mínimo. Assinale a afirmativa que descreve de forma correta, a competência e a forma legal que torna 

possível a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos na legislação e contexto anterior. 

A) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o 

orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao 

Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita. 

B) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria simples de seus membros, respeitados o 

orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao 

Congresso Nacional a alteração dos limites de renda mensal per capita. 

C) O Conselho Federal do Serviço Social (CFESS), por decisão da maioria absoluta dos membros de sua diretoria, 

respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 

poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita. 

D) O Conselho Federal do Serviço Social (CFESS), por decisão da maioria absoluta dos membros de sua diretoria, 

respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 

poderá propor ao Congresso Nacional a alteração dos limites de renda mensal per capita. 

 

39 
Mesmo antes da Constituição de 1988, os assistentes sociais já atuavam na extinta Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), constituindo seu principal quadro de trabalhadores e, com atuação crítica, condenavam as tendências 

clientelistas de suas direções e defendiam sua transformação e extinção. Durante a Constituinte (1987-1988), o CFESS 

(Conselho Federal de Serviço Social) participou ativamente nas subcomissões e Comissão da Ordem Social, sendo um 

ardoroso defensor da seguridade social como amplo sistema de proteção social, que deveria ser formado por um 

tripé específico e neste processo, se contrapôs às forças que defendiam que a seguridade social deveria se limitar à 

previdência social. Assinale a alternativa que descreve de forma correta o tripé de formação da seguridade social 

como amplo sistema de proteção social defendido pelo CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), conforme 

contexto anterior. 

A) Trabalho, Previdência e Saúde. 

B) Trabalho, Previdência e Educação. 

C) Assistência Social, Previdência e Saúde. 

D) Assistência Social, Previdência e Educação. 
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40 
O SUAS (Sistema Único de Assistência Social) define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução 
da política de assistência social,  possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, 
indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e, ainda, os eixos 
estruturantes e de subsistemas. Analise as afirmativas a seguir em relação aos eixos estruturantes e subsistemas 
supracitados. 
I. Desafio da participação popular/cidadão usuário. 
II. Centralização político-administrativa e territorialização. 
III. Informação, monitoramento e avaliação. 
IV. Matricialidade sociofamiliar. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) II e IV.   B) I, II e III.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível médio com 
habilitação para modalidade magistério e/ou educação infantil, médio técnico, médio, fundamental completo e 
incompleto e 40 (quarenta) questões para todos os cargos de nível superior. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 
Unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03 
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 
disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Rio Acima, à Rua 
Antônio Carlos, s/n, Centro, Rio Acima/MG, no horário de 12h00min as 17h00min. 


