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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido. 

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Entenda como a escrita pode ajudar no 
processo de tratamento de doenças 

 
Escrita terapêutica consiste em escrever 

livremente sobre pensamentos, sentimentos e 
situações, estimulando a criatividade e resolução 
de conflitos. Fazer listas de supermercado, 
anotar as tarefas da semana, colocar no papel 
os prós e contras diante de uma situação 
embaraçosa. Escrever pode tornar a rotina mais 
simples, otimizar processos de trabalho e ajudar 
a resolver problemas que parecem um grande 
quebra-cabeça. 

A lista de benefícios é longa e ainda 
conta com mais um item: o terapêutico. A escrita 
também pode ser utilizada como método 
complementar que permite ampliar a qualidade 
de vida de pacientes em tratamento contra o 
câncer, doenças cardiovasculares ou 
neurodegenerativas. Experiências difíceis 
transformadas em linguagem falada ou escrita 
podem aliviar os sentimentos angustiantes de 
quem está passando pela difícil vivência de uma 
doença grave. 

“A escrita terapêutica consiste em 
escrever livremente sobre seus pensamentos, 
sentimentos e situações. Não existe uma forma 
única correta, e o processo deve ser natural e 
do melhor jeito que possa expressar seus 
conteúdos. A prática estimula a criatividade, no 
sentido de resolução dos nossos conflitos e 
problemas. O processo de escrever sobre 
nossos conteúdos possibilita nos organizarmos, 
entendermos e nos aceitarmos melhor, além de 
trazer alívio minimizando sentimentos e 
emoções desconfortáveis”, afirma o psicólogo 
clínico Ricardo Milito, diretor científico do 
Instituto Bem do Estar. 

O especialista afirma que a escrita 
terapêutica contribui para o processo de 
autoconhecimento, que pode abrir caminho para 
mudanças no estilo de vida e melhorias para a 
saúde mental. 
“Uma das melhores maneiras de praticar o 
autoconhecimento é escrever sobre suas 
emoções, pensamentos e indagações, colocar 
para fora seus problemas e sentimentos 
disfuncionais e também suas reflexões sobre a 
vida. Quando escrevemos o que pensamos, 
sentimos e como agimos fica mais fácil termos 
consciência e avaliarmos tudo isso”, diz. 

Escritos ao longo do tratamento de 
doenças potencialmente fatais, três diários de 
pacientes e familiares que conseguiram se 
recuperar compõem o livro “Diário de uma 
angústia”, da editora Máquina de Livros, lançado 
neste mês. 

Os relatos são do jornalista Mauro 
Ventura, que teve um acidente vascular cerebral 
(AVC) aos 31 anos, da também jornalista 

Luciana Medeiros, que fez transplante de 
medula, e do médico e psiquiatra Fernando 
Boigues, que acompanhou a filha enfrentando 
um tumor cerebral aos 26 anos. 

Os autores afirmam que a ideia do livro 
surgiu em 2018, durante um evento na área de 
saúde no qual Mauro Ventura falou sobre a 
experiência do AVC, ao lado do pai, o jornalista 
Zuenir Ventura. Ao comentar que havia escrito 
um diário durante sua internação, um dos 
médicos presentes, Fernando Boigues, contou 
que havia feito o mesmo, mas durante 
a internação da sua filha Fernanda. A partir 
desse encontro, Mauro convidou para o livro 
Luciana Medeiros, que também havia escrito um 
diário durante o transplante de medula para 
tratar um linfoma de Manto. 

Embora semelhantes no formato e no 
propósito, os diários foram originalmente 
escritos em suportes diferentes: de Fernando, 
num caderno escolar, de Luciana, num blog, e 
de Mauro, em papéis soltos. Na primeira parte 
do livro, encontram-se os três relatos – “O livro 
da Nanda” (Fernando Boigues), “Diário do 
Manto” (Luciana Medeiros) e “Notas de uma 
mente em desalinho” (Mauro Ventura) – e a 
apresentação de Andrew Solomon, autor de 
best-sellers mundiais como “O demônio do meio-
dia – Uma anatomia da depressão” e “Longe da 
árvore”. 

“Este livro se propõe a explicar como 
recuperar uma mente saudável quando seu 
corpo decepcionou você. É um guia para o seu 
espírito, que mostra como lidar com a lacuna 
traiçoeira entre um corpo sob ataque e uma 
mente triunfante. E uma mente triunfante muitas 
vezes serve não apenas para se curar, mas 
também para ajudar o corpo que ela ocupa”, 
escreve Solomon na apresentação do livro. 

Na segunda parte, a obra traz 
depoimentos de oito profissionais de saúde 
sobre a importância da comunicação com os 
pacientes e a humanização da medicina. São 
relatos de Margareth Dalcolmo (pneumologista), 
Christian Dunker (psicanalista), Lorraine Veran 
(médica clínica e paliativista), Luiz Roberto 
Londres (cardiologista) Margaret Waddington 
Binder (psicanalista e psicossomaticista), Mauro 
Fantini (biomédico, professor e palhaço), Ivan 
Santana (neurocirurgião) e Chrystina Barros 
(especialista em gestão de saúde). 

“Na prática médica, quem dá o 
diagnóstico não somos nós, é o doente; é o que 
ele nos narra”, afirma em seu depoimento a 
pneumologista Margareth Dalcolmo, 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro. À CNN, a pesquisadora em gestão de 
saúde Chrystina Barros conta que descobriu 
um câncer de mama durante a pandemia de 
Covid-19. “Tive a felicidade de contribuir com 
esse projeto para além do meu papel enquanto 
profissional, contando um pouquinho da minha 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/trabalho
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/qualidade-de-vida/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/qualidade-de-vida/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cuidados-paliativos-trazem-conforto-bem-estar-e-alivio-do-sofrimento-entenda/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/jornalista/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/saude/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/saude/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/hospitais/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-longa-e-hoje-o-maior-desafio-medico-a-ser-enfrentado-diz-margareth-dalcolmo/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/cancer-de-mama/
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vivência enquanto paciente de, no meio da 
pandemia, descobrir um câncer de mama. O que 
para alguns pode ser uma ironia do destino, por 
que eu trabalhei por mais de sete anos com 
oncologia, recebi como um presente por que eu 
pude navegar por toda a minha linha de cuidado, 
ter toda a assistência de uma outra perspectiva, 
ao mesmo tempo que mais facilitada”, afirma. 

Chrystina afirma que, apesar dos relatos 
marcantes presentes na obra, a mensagem 
principal dos autores é de esperança. “Eu sabia 
o que estava acontecendo e isso tudo, sem 
dúvida nenhuma, me impulsionou para buscar 
saber sobre felicidade, que é exatamente o 
outro ponto depois que a gente vive angústias e 
sofrimentos, é exatamente a emoção que a 
gente busca e que espera ter no saldo da vida. 
É um livro que expõe em muito do sentimento, 
da fragilidade e dos papeis que a gente pode ter 
enquanto paciente, família e profissional, mas 
todos nós em nossa humanidade. Essa é a 
grande contribuição para falarmos de angústia, 
mas deixando uma mensagem positiva”, 
completa. 

 
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-a-escrita-

pode-ajudar-no-processo-de-tratamento-de-doencas/ 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  Um dos benefícios da escrita é o 
teraupêutico, pois escrever pode aliviar os 
sentimentos     angustiantes de quem está 
passando pela difícil vivência de uma doença 
grave. 
(B)  O livro “Diário de uma angústia” traz 
relatos de três diários de pacientes escritos ao 
longo do tratamento de doenças potencialmente 
fatais. 
(C)  O livro “Diário de uma angústia” também 
traz depoimentos de oito profissionais de saúde 
sobre a importância da comunicação com os 
pacientes e a humanização da medicina. 
(D)  Andrew Solomon afirma na apresentação 
do livro “Diário de uma angústia” que a obra se 
propõe a explicar como recuperar uma mente 
saudável quando seu corpo decepcionou você. 
(E)  A pneumologista Margareth Dalcolmo, 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro, descobriu em câncer durante a 
pandemia. 
 
02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
seja proparoxítona:  
 
(A)  Método. 
(B)  Psicólogo. 
(C)  Máquina. 

(D)  Médico. 
(E)  Câncer. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra seja 
acentuada pela mesma regra que justifica a 
acentuação da palavra fácil:  
 
(A)  Vivência. 
(B)  Única. 
(C)  Saudável. 
(D)  Diagnóstico. 
(E)  Clínica. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
apresente dígrafo: 
 
(A)  Nenhuma. 
(B)  Escrita. 
(C)  Narra. 
(D)  Linha. 
(E)  Profissional. 
 
05) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque NÃO represente o mesmo fonema 
representado pela letra s na palavra 
situações:  
 
(A)  fácil. 
(B)  sobre. 
(C)  pacientes. 
(D)  embaraçosa. 
(E)  pensamos. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pelo termo em 
destaque no período: “Escrever pode tornar a 
rotina mais simples, otimizar processos de 
trabalho e ajudar a resolver problemas que 
parecem um grande quebra-cabeça”. 
 
(A)  Tempo. 
(B)  Lugar. 
(C)  Modo. 
(D)  Negação. 
(E)  Intensidade. 
 
07) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa correta para o emprego da crase 
no período: “À CNN, a pesquisadora em 
gestão de saúde Chrystina Barros conta que 
descobriu um câncer de mama durante a 
pandemia de Covid-19”. 
 
(A)  Locução Adverbial. 
(B)  Regência Verbal. 
(C)  Locução Prepositiva. 
(D)  Abreviatura. 
(E)  Regência Nominal. 
 
 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-a-escrita-pode-ajudar-no-processo-de-tratamento-de-doencas/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-como-a-escrita-pode-ajudar-no-processo-de-tratamento-de-doencas/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cuidados-paliativos-trazem-conforto-bem-estar-e-alivio-do-sofrimento-entenda/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cuidados-paliativos-trazem-conforto-bem-estar-e-alivio-do-sofrimento-entenda/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/trabalho
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/trabalho
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/cancer-de-mama/
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08) Assinale a alternativa que apresente termo 
que pode substituir o termo em destaque no 
período, mantendo as mesmas relações de 
sentido: “Ao comentar que havia escrito um 
diário durante sua internação, um dos 
médicos presentes, Fernando Boigues, 
contou que havia feito o mesmo, mas durante 
a internação da sua filha Fernanda”. 
 
(A)  Além. 
(B)  Ou. 
(C)  Pois. 
(D)  Porém. 
(E)  Porque. 
 
09) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pelos termos em 
destaque no período: “Experiências difíceis 
transformadas em linguagem falada ou 
escrita podem aliviar os sentimentos 
angustiantes de quem está passando pela 
difícil vivência de uma doença grave”. 
 
(A)  Objeto Direto. 
(B)  Aposto. 
(C)  Sujeito. 
(D)  Objeto Indireto. 
(E)  Predicativo do Sujeito. 
 
10) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pela oração 
subordinada em destaque no período: 
“Chrystina afirma que, apesar dos relatos 
marcantes presentes na obra, a mensagem 
principal dos autores é de esperança”. 
 
(A)  Objeto Direto. 
(B)  Sujeito. 
(C)  Predicativo do Sujeito. 
(D)  Objeto Indireto. 
(E)  Aposto. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Em uma apresentação de natal teremos 
crianças cantando em torno de um lago. A 
extensão do lago é de 2.700 m. Um estudo 
prévio verificou que precisa de 4 crianças 
para ocupar um metro linear. Assim o total de 
crianças para preencher todo o espaço do 
lago é igual a:  
 
(A) 9.700.   
(B) 10.400.  
(C) 10.800.  
(D) 11.200. 
(E) 11.800. 
 
12) Um programa diário tem duração de 1h e 
45min. Se converteremos o tempo do 

programa em horas, este vai ser representado 
pela alternativa: 
 
(A) 1,75h.  
(B) 1,45h.  
(C) 1,55h.  
(D) 1,65h. 
(E) 1,85h. 
  
13) Em uma análise de investimento foi 
informada uma taxa de juros anual de 15%, 
mas após algumas negociações a taxa 
utilizada vai ser em um investimento 
trimestral e ficou acordado que será utilizada 
a taxa trimestral proporcional a taxa anual de 
15% ao ano. Desta forma a taxa proporcional 
trimestral é igual a:  
 
(A) 3%. 
(B) 3,75%.  
(C) 4%. 
(D) 4,25%. 
(E) 5%. 
 
14) Um evento esportivo vendeu todos os 
ingressos para o show de abertura, cada 
ingresso custa R$ 85,00 e a capacidade de 
pessoas no evento é de 35.000 pessoas. 
Assim a arrecadação com a venda de 
ingressos neste evento foi de:  
 
(A) R$ 2.755.000. 
(B) R$ 2.975.000. 
(C) R$ 3.025.000.  
(D) R$ 3.125.500. 
(E) R$ 3.245.000. 
 
15) Rafaela nasceu e viveu na América do Sul 
até os seus 10 anos de idade. Após este 
período foi morar na Europa e lá permaneceu 
até seus 25 anos, então mudou-se para a Ásia 
e lá viveu até completar 40 anos. Após o 
período na Ásia retornou para América do Sul 
onde reside a 5 anos. Com base nestas 
informações e a idade de Rafaela, qual fração 
representa o período que residiu na Europa? 
 
(A) 2/5.  
(B) 1/5.  
(C) 2/3. 
(D) 1/3. 
(E) 1/4. 
 
16) Um resumo estatístico comumente 
utilizado consiste em 5 valores o menor valor, 
o 1º 2º e 3º quartil e o maior valor da série de 
dados numéricos. Este resumo foi utilizado 
em uma análise de salários da empresa X e os 
valores são respectivamente: R$2.530,00, 
R$2.950,00, R$3.450,00, R$4.125,00 e 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/hospitais/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cuidados-paliativos-trazem-conforto-bem-estar-e-alivio-do-sofrimento-entenda/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cuidados-paliativos-trazem-conforto-bem-estar-e-alivio-do-sofrimento-entenda/
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R$6.950,00. Com base nestas informações 
NÃO é correto afirmar que: 
 
(A) O menor salário da empresa é de R$ 
2.530,00. 
(B) 25% dos funcionários da empresa tem 
salário igual ou menor a R$ 2.950,00. 
(C) Metade dos funcionários ganham entre R$ 
3.450,00 e R$ 4.125,00. 
(D) 75% dos funcionários ganham mais de R$ 
3.450,00. 
(E) O maior salário da empresa é R$ 
6.950,00. 
 
17) Na função Y= x2- 5x + 15, Y tem seu maior 
valor quando o valor de X assume o valor de: 
 
(A) X= 1.  
(B) X= 2.  
(C) X= 3. 
(D) X= 4. 
(E) X= 5. 
 
18) No trabalho de Joaquim é obrigatório o 
uso de máscaras descartáveis e esta deve ser 
trocada a cada 2 horas de uso. Se Joaquim 
trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta-
feira, em um período de 4 semanas vai utilizar 
durante o trabalho o total de: 
 
(A) 40 máscaras. 
(B) 60 máscaras.  
(C) 80 máscaras.  
(D) 100 máscaras. 
(E) 160 máscaras. 
 
19) Em uma cidade do Estado do maranhão 
existem 3 faculdades que oferecem o curso de 
direito. O total de alunos matriculados nesta 
cidade no curso de direito é igual a 2.500. A 
faculdade que tem o maior número de alunos 
tem 57% do total, a próxima com mais alunos 
26% e o restante estuda na 3º opção. Assim o 
número de alunos da instituição que possui a 
menor quantidade de alunos é igual a: 
 
(A) 275.   
(B) 375.  
(C) 405. 
(D) 425. 
(E) 450. 
 
20) Ao analisar os 10 primeiros jogos de um 
campeonato de futebol foi calculada e média 
de gols por jogo. A tabela seguinte exibe estes 
resultados: 
 
 
 
 

1º 2x0 

2º 0x0 

3º 3x2 

4º 2x1 

5º 0x0 

6º 3x3 

7º 7x0 

8º 1x0 

9º 2x0 

10º 4x1 

 
Assim após realizar o cálculo, a média de gols 
é igual a: 
 
(A) 3,10. 
(B) 2,90. 
(C) 3,20. 
(D) 3,87. 
(E) 2,75. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) Recentemente, o ex-vereador conhecido 
como Jerominho foi assassinado no Rio de 
Janeiro. Eleito duas vezes no início dos anos 
2000, acabou preso por vários anos. Sua 
trajetória teve acusações como rachadinhas, 
extorsão a mão armada contra motoristas de 
vans na cidade, e de ser o fundador da 
organização ____________________.  
 
Analise as informações e assinale a 
alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
 
(A) Primeiro Comando da Capital. 
(B) Facção Família do Norte. 
(C) Milícia Liga da Justiça. 
(D) Sindicato do Crime. 
(E) Exército Bolivariano. 
 
22) A morte da jovem iraniana Mahsa Amini 
após ser presa porque usava o hijab com fios 
de cabelo a mostra foi o estopim de diversos 
protestos no Irã. Poucos anos atrás, Maedeh 
Hojabri também teria sido presa após postar 
vídeos considerados impróprios por seu 
governo na internet. Desde Amini, quais das 
opções abaixo têm sido recorrentemente 
protagonizadas por mulheres iranianas? 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - Queimar hijabs nas ruas. 
II - Cortar o próprio cabelo. 
III - Grafitar muros nas cidades. 
IV - Explodir o próprio corpo. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
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(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) I, II, III e IV. 
  
23) Em 30 de julho, o casal de atores 
brasileiros Bruno Gagliasso e Giovana 
Ewbank estavam com seus filhos na Costa da 
Caparica, em Portugal. Segundo relatos do 
casal nas redes sociais, as crianças estavam 
brincando próximos de uma família de 
angolanos, quando um crime aconteceu. A 
autora era portuguesa, estava alcoolizada e 
foi detida. As cenas tiveram repercussão 
internacional, principalmente online. Qual das 
opções abaixo se refere a este crime? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Racismo. 
(B) Extorsão. 
(C) Falsificação. 
(D) Pedofilia. 
(E) Latrocínio. 
 
24) O e-commerce asiático ocupa lugar 
especial no mercado brasileiro. Mesmo que 
no início contasse com longos prazos de 
entrega, a combinação de frete grátis, baixos 
preços e variedade de produtos levou milhões 
de brasileiros a preterir opções que já 
estavam mais estabelecidas no mercado 
nacional. Quais dos marketplaces abaixo se 
referem a empresas de origem chinesa que 
atuam no e-commerce brasileiro? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - AliExpress. 
II - Shopee. 
III - Amazon. 
IV - MercadoLivre. 
 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e IV. 
 
25) Em um vídeo gravado por estudantes, uma 
professora do Paraná em pé faz o sinal de 
continência e estende o braço direito à sua 
frente. Nas redes sociais, este ato foi 
interpretado como uma referência à saudação 
do regime político instaurado na Alemanha no 
período entre as duas guerras mundiais. Qual 
das opções abaixo se refere a este regime 
político? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Aristocratismo. 
(B) Liberalismo. 
(C) Socialismo. 

(D) Comunismo. 
(E) Nazismo. 
 
26) Uma das origens do povoado que se 
transformou na cidade de Ponta Grossa está 
relacionado a viajantes que conduziam 
rebanhos de gado e muares do Rio Grande do 
Sul principalmente em direção a São Paulo. 
Como se chamavam estes viajantes? Assinale 
a alternativa correta: 
 
(A) Bucaneiros. 
(B) Missionários. 
(C) Tropeiros. 
(D) Dragões imperiais. 
(E) Jangadeiros. 
 
27) O Tribunal de Contas da União abriu 
investigações contra uma empresa pública 
com verbas bilionárias cujo controle teria sido 
entregue ao chamado “centrão” pelo atual 
governo federal. Até o momento, diferentes 
linhas investigam desde compra de tubos 
PVC para irrigação na Bahia, até fraudes em 
licitações, desvios e lavagem de dinheiro 
público em outros estados como o Maranhão. 
Qual das empresas abaixo está no centro 
dessas suspeitas? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Sudam (Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia). 
(B) Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba). 
(C) Emater (Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural). 
(D) Nuclep (Nuclebrás equipamentos 
pesados). 
(E) Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras). 
 
28) Um dos árbitros da final olímpica de vôlei 
entre Brasil e Itália em 2016, que também se 
transformou em um promissor treinador de 
categorias de base do vôlei, foi preso 
suspeito de estupro e assédio sexual após 
denúncias de seus ex-atletas em Santa 
Catarina. Qual das opções abaixo se refere a 
esta pessoa? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Cuca. 
(B) André Testa. 
(C) Robinho. 
(D) Marcelinho Paraíba. 
(E) Eduardo Hatamoto. 
 
29) Recentemente, foi anunciada uma parceria 
entre grandes cooperativas paranaenses para 
o investimento bilionário em uma nova 
maltaria na região de Ponta Grossa. Qual das 
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opções abaixo é um produto industrial ligado 
à produção do malte? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Cerveja. 
(B) Refrigerante. 
(C) Vinho. 
(D) Cachaça. 
(E) Suco. 
 
30) Municípios da região de Ponta Grossa 
foram uma das poucas sedes paranaenses de 
uma equipe na divisão de elite da Superliga 
masculina de vôlei na última década. Qual das 
opções abaixo se refere a esta equipe? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Montes Claros Vôlei. 
(B) Sada Cruzeiro Vôlei. 
(C) Suzano Vôlei. 
(D)  Caramuru Vôlei. 
(E) Brasil Kirin Vôlei. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Com base nas reflexões de Setubal sobre 
a pesquisa no serviço social, relacione as 
colunas e marque a alternativa correta: 
 
I - Pesquisa como processo. 
II - Pesquisa e produção científica: um olhar 
sistemático para a realidade. 
III - Pesquisa instrumento mediador da relação 
sujeito-objeto. 
 
( ) Todo objeto tem que ser estudado 
dentro da sua significância temporal. 
( ) Está centrado num sistema rigoroso 
como requer a produção científica, 
responsável pela ordenação e organização 
dos conteúdos, constitutivos do objeto, 
levantamento por meio das técnicas 
privilegiadas pela pesquisa. 
( ) [...] a atividade desenvolvida pelo 
pesquisador é reveladora do seu modo de ser 
como sujeito histórico. 
 
(A)  III, II, I. 
(B)  I, II, III. 
(C)  I, III, II. 
(D)  II, III, I. 
(E)  II, I, III. 
 
32) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, são direitos fundamentais da 
criança e do adolescente: 
 
(A)  Direito à Vida e a Saúde; Direito à 
Liberdade Assistida, ao Respeito e à Dignidade; 
Direito à Convivência Familiar e Comunitária; 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer; Direito à Profissionalização e à Proteção 
no Trabalho.  
(B)  Direito à Vida e a Saúde; Direito à 
Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária; Direito à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 
Direito à Profissionalização e ao Trabalho. 
(C)  Direito à Vida e a Saúde; Direito à 
Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária; Direito à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 
Direito à Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho. 
(D)  Direito à Vida e a Saúde; Direito à 
Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; Direito à 
Convivência em Família Natural e na 
Comunidade; Direito à Educação, à Cultura, ao 
Esporte e ao Lazer; Direito à Profissionalização e 
à Proteção no Trabalho. 
(E)  Direito à Vida e a Saúde; Direito à 
Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária; Direito à 
Cultura, ao Esporte e ao Lazer; Direito à 
Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 
 
33) Segundo Iamamoto, pensar o projeto 
profissional supõe articular essa dupla 
dimensão:  
 
(A)  De um lado, as condições 
macrossocietárias que estabelecem o terreno 
sócio-histórico em que se exerce a profissão, 
seus limites e possibilidades; e, de outro lado, as 
respostas técnico-profissionais e ético-políticas 
dos agentes profissionais nesse contexto, que 
traduzem como esses limites e possibilidades são 
analisados, apropriados e projetados pelos 
assistentes sociais.  
(B)  De um lado, as condições macro 
societárias que estabelecem o terreno sócio-
histórico em que se exerce a profissão, seus 
limites e possibilidades; e, de outro lado, as 
respostas técnico-profissionais e ético-políticas 
dos agentes profissionais nesse contexto, que 
traduzem como esses limites e possibilidades são 
analisados, apropriados e projetados pelos 
assistentes sociais.  
(C)  De um lado, as condições sociais que 
estabelecem o terreno histórico em que se exerce 
a profissão, seus limites e possibilidades; e, de 
outro lado, as respostas técnico-profissionais e 
ético-políticas dos agentes profissionais nesse 
contexto, que traduzem como esses limites e 
possibilidades são analisados, apropriados e 
projetados pelos assistentes sociais.  
(D) De um lado, as condições de correlações 
de forças que estabelecem o terreno social em 
que se exerce a profissão, seus limites e 
possibilidades; e, de outro lado, as respostas 



8 

 

técnico-profissionais e ético-políticas dos agentes 
profissionais nesse contexto, que traduzem como 
esses limites e possibilidades são analisados, 
apropriados e projetados pelos assistentes 
sociais. 
(E)  De um lado, as condições materiais que 
estabelecem o terreno social em que se exerce a 
profissão, seus limites e possibilidades; e, de 
outro lado, as respostas técnico-profissionais e 
ético-políticas dos agentes profissionais nesse 
contexto, que traduzem como esses limites e 
possibilidades são analisados, apropriados e 
projetados pelos assistentes sociais. 
 
34) Quando Iamamoto diz “[...]é o de que a 
profissão é tanto um dado histórico, 
indissociável das particularidades assumidas 
pela formação e desenvolvimento da 
sociedade brasileira no âmbito da divisão 
internacional do trabalho, quanto resultante 
dos sujeitos sociais que constroem sua 
trajetória e redirecionam seus rumos. 
Considerando a historicidade da profissão - 
seu caráter transitório e socialmente 
condicionado - ela se configura e se recria no 
âmbito das relações entre o Estado e a 
sociedade, fruto de determinantes 
macrossociais que estabelecem limites e 
possibilidades ao exercício profissional, 
inscrito na divisão social e técnica do trabalho 
e nas relações de propriedade que a 
sustentam”, a autora está se referindo ao 
ponto de partida para a análise: 
 
(A)  Do Projeto Ético- Político da Profissão. 
(B)  Das Diretrizes Curriculares da Formação 
Profissional. 
(C)  Das Atribuições Privativas da Profissão. 
(D)  Do Serviço Social. 
(E)  Nenhuma alternativa acima está correta. 
 
35) Segundo o Estatuto do Idoso, NÃO 
compreende a garantia de prioridade: 
 
(A)  Atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população. 
(B)   Preferência na formulação e na execução 
de políticas sociais públicas específicas. 
(C)  Destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à pessoa idosa. 
(D)  Viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio da pessoa 
idosa com as demais gerações. 
(E)  Recebimento da restituição do Benefício 
de Prestação Continuada. 
 
 
 

36) São diretrizes da Política de Assistência 
Social, conforme a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS): 
 
(A) I - supremacia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; II - universalização dos 
direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
(B) I - respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; II - 
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais; III - divulgação ampla dos 
benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
(C) I - descentralização político-administrativa 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada 
esfera de governo; II - participação da população, 
por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; III - primazia da 
responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de 
governo. 
(D) I - a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos; II - a vigilância 
socioassistencial, que visa a analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos. 
(E) I - a defesa de direitos, que visa a garantir 
o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais; II - consolidar a 
gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os entes federativos 
que, de modo articulado, operam a proteção 
social não contributiva.    
 
 
37) São deveres do/a assistente social nas 
suas relações com os/as usuários/as, 
EXCETO: 
 
(A) Contribuir para a viabilização da 
participação efetiva da população usuária nas 
decisões institucionais. 
(B) Garantir a plena informação e discussão 
sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando 
democraticamente as decisões dos/as 
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usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos 
valores e às crenças individuais dos/as 
profissionais. 
(C) Democratizar as informações e o acesso 
aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos 
indispensáveis à participação dos/as usuários/as. 
(D) Bloquear o acesso dos/as usuários/as aos 
serviços oferecidos pelas instituições, através de 
atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar 
aqueles que buscam o atendimento de seus 
direitos. 
(E)  Informar à população usuária sobre a 
utilização de materiais de registro audiovisual e 
pesquisas a elas referentes e a forma de 
sistematização dos dados obtidos. 
 
38) Constituem atribuições privativas do (a) 
Assistente Social, EXCETO: 
 
(A) Assessoria, consultoria e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, em matéria de 
Serviço Social. 
(B) Elaborar, coordenar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil. 
(C) Treinamento, avaliação e supervisão 
direta de estagiários de Serviço Social. 
(D) Dirigir e coordenar associações, núcleos, 
centros de estudo e de pesquisa em Serviço 
Social. 
(E)  Coordenar seminários, encontros, 
congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social. 
 
39) O surgimento e o desenvolvimento dos 
programas de transferência monetária, 
entendidos como programas que destinam a 
pessoas ou a famílias um benefício em 
dinheiro, na qualidade de política de proteção 
Social no Brasil, têm o ano de 1995 como o 
marco histórico inicial.  O ano de 2003 
representa o ponto alto desse processo com a 
criação do Bolsa Família, que, em 2006, já 
estava em implementação em todos os 
municípios brasileiros, seguido pelo Auxilio 
emergencial, versão 2020 e 2021, e a sua 
substituição pelo Auxílio Brasil (SILVA, 2022). 
Sobre o tema marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Os programas de transferência monetária 
tornam-se prevalentes no Sistema de Proteção 
Social Brasileiro, voltando-se para o cumprimento 
de três funções: contribuir para a manutenção 
das economias locais; contribuir para a 
legitimação de governos, tendo também a função 
de mitigar a situação de pobreza de contingentes 

populacionais, cada vez mais numerosos, 
sobretudo, dos que vivem do trabalho informal, 
sem proteção social e em condições de pobreza 
e de extrema pobreza. 
(B) As iniciativas de criação de programas de 
transferência de renda receberam forte influência 
de matizes liberais e conservadores, contribuindo 
para que sua expansão passasse a consolidar os 
denominados programas de transferência 
monetária no campo de uma focalização 
estritamente vinculada à pobreza e à extrema 
pobreza, e majoritariamente portadores de 
condicionalidades na educação e saúde a serem 
cumpridas pelas famílias beneficiárias. 
(C) Os Programas de Transferência Monetária 
se apresentam qualificados por algumas 
modalidades. Há os Programas de Transferência 
Monetária Focalizados, com ou sem 
condicionalidades. Entre os primeiros, destaco o 
Bolsa Família e o Auxílio Brasil e, entre os 
segundos, programas sem condicionalidades, 
temos o Benefício Emergencial. A outra 
modalidade de programas de transferência 
monetária é representada pela Renda Básica 
Universal. 
(D) Os defensores e idealizadores desses 
programas são referenciados em orientações 
político-ideológicas progressistas marcado pelo 
oportunismo que busca popularidade e 
legitimação política, vendo nos pobres um amplo 
segmento da população que pode ser 
manipulado, controlado e submisso em troca de 
benefícios que garantam minimamente sua 
sobrevivência. Para este, os pobres devem 
cumprir exigências para ter acesso ao direito de 
viver e são controlados por diversos mecanismos 
burocráticos; o benefício deve ser o menor 
possível para não desestimular o trabalho, e o 
objetivo principal é desmontar o Estado de Bem-
Estar, precarizando ainda mais a saúde, a 
educação e o trabalho, no caso brasileiro, na 
busca de legitimação. 
(E) Os programas de transferência monetária, 
denominados Renda Básica, têm dois 
qualificadores: universalidade e incondicionalidad
e, ou seja, é uma transferência monetária 
periódica, individual, universal e incondicional, 
tendo como função distribuir a riqueza 
socialmente produzida para diminuição da 
desigualdade e alcance da Justiça Social. 
 
 
40) A resolução CFESS nº 493/2006 de 21 de 
agosto de 2006 dispõe sobre as condições 
éticas e técnicas do exercício profissional do 
assistente social. Sobre o tema marque a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) O arquivo do material técnico, utilizado 
pelo assistente social, não poderá estar em outro 
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espaço físico, ou seja, deve permanecer na 
mesma sala do atendimento. 
(B) É de atribuição dos sindicatos orientar e 
fiscalizar as condições éticas e técnicas do 
trabalho do(a) assistente social. 
(C) O material técnico utilizado e produzido no 
atendimento é de caráter reservado, sendo seu 
uso e acesso restrito aos assistentes sociais. 
(D) O atendimento efetuado pelo (a) 
assistente social pode ser feito na recepção ou 
em salas compartilhadas. 
(E) O material técnico produzido no 
atendimento do Serviço Social é de livre acesso a 
equipe multiprofissional. 


