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PORTUGUÊS
LEIA O T EXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 06.

01. O texto “Controle do apetite”, quanto ao modo de organização textual e à justificativa para a classificação, pode
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ser considerado um texto:
A) narrativo, porque relata mudanças progressivas de personagens e coisas através do tempo

Até a segunda metade do século XX, a desnutrição foi nosso principal problema de saúde pública; hoje, é a obesidade. Cerca de 10% dos brasileiros adultos são obesos, e outros 30% estão acima do peso saudável. Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas deveriam perder peso para que
se evitassem doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, reumatismos e alguns
tipos de câncer.

B) descritivo, porque transmite imagens positivas ou negativas dos elementos descritos
C) dissertativo, porque analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos
D) poético, porque utiliza jogos de figuras de modo a ocultar uma visão de mundo subjetiva

Os sistemas biológicos que controlam a
ingestão de alimentos são complexos e mal conhecidos. Durante os 5 milhões de anos da existência
humana, a fome representou ameaça permanente à
sobrevivência da espécie. Entre nossos antepassados, sobreviveram apenas aqueles capazes de estabelecer um equilíbrio rígido entre o número de calorias ingeridas e as necessidades energéticas do
organismo.

02. No período “...a energia que o corpo gasta para funcionar em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas (metabolismo basal) cai dramaticamente...”,
substituindo-se o verbo assinalado por outro, respeitandose as normas de regência verbal, tem-se:
A) “...a energia de que o corpo se utiliza para funcionar
em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas (metabolismo basal) cai dramaticamente...”

Na evolução de nossa espécie, foram
selecionados indivíduos cujos cérebros eram capazes de engendrar mecanismos biológicos altamente eficazes para evitar a perda de peso. Através deles, assim que o cérebro detecta diminuição dos
depósitos de gordura, a energia que o corpo gasta
para funcionar em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas (metabolismo basal) cai
dramaticamente, ao mesmo tempo em que são enviados sinais irresistíveis para procurar e consumir
alimentos.

B) “...a energia que o corpo se serve para funcionar em
repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas
(metabolismo basal) cai dramaticamente...”
C) “...a energia com que o corpo despende para funcionar
em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas (metabolismo basal) cai dramaticamente...”
D) “...a energia de que o corpo consome para funcionar
em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas (metabolismo basal) cai dramaticamente...”

Infelizmente, quando ocorre aumento de peso,
os sinais opostos são quase imperceptíveis: não há
grande aumento da energia gasta em repouso, a
fome não diminui significativamente, nem surge estímulo para aumentar a atividade física; pelo contrário, tendemos a nos tornar mais sedentários.

03. Na continuidade de um texto, a fim de estabelecer a
coesão textual, costuma ocorrer a substituição de termos
por outros, que referenciam o que foi dito anteriormente. A
palavra destacada tem sua referência correta em:
A) “sobreviveram apenas aqueles capazes de estabelecer
um equilíbrio rígido” (L.15/16) – sistemas biológicos

Além disso, por razões mal compreendidas,
o corpo tende a defender o peso mais alto que já
atingiu. Para tristeza da mulher e do homem moderno, o organismo protege as reservas de gordura
mesmo que estocadas em níveis muito elevados. A
mais insignificante tentativa de reduzi-las é interpretada pelo cérebro como ameaça à integridade
física.

B) “A mais insignificante tentativa de reduzi-las é interpretada pelo cérebro...” (L.40/41/42) – reservas de gordura
C) “para funcionar em repouso com a finalidade de exercer
suas funções básicas” (L.25/26) - energia
D) “Através deles, assim que o cérebro detecta diminuição dos depósitos de gordura...” (L.22/23/24) - depósitos
de gordura

Drauzio Varela (Folha de São Paulo, 29/5/2004)
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04. No período “...ao mesmo tempo em que são enviados
sinais irresistíveis para procurar...” , a palavra que classifica-se morfologicamente como em:

08. A respeito do texto “Corte”, pode-se afirmar que:
A) O título contrasta com a prática prosaica de uma mulher preocupada em realizar as tarefas domésticas.

A) “Através deles, assim que o cérebro detecta diminuição dos depósitos de gordura...”

B) A presença de uma seqüência de fatos dispostos de
forma incoerente impede a compreensão da mensagem.

B) “deveriam perder peso para que se evitassem doenças
como ataques cardíacos...”

C) A falta de identificação do agente das ações caracteriza
o anonimato da rotina de uma dona-de-casa.
D) A série de ações relatadas pelo texto não coincide com
a seqüência cronológica do cotidiano doméstico.

C) “...protege as reservas de gordura mesmo que estocadas em níveis muito elevados...”
D) “...a energia que o corpo gasta para funcionar em repouso [...] cai dramaticamente...”

09. A oração “Almoça-se ao meio-dia.” apresenta sujeito
indeterminado. Esse mesmo tipo de sujeito ocorre em:

05. A palavra ataques (para que se evitassem doenças
como ataques cardíacos), segue o mesmo processo de
formação presente na palavra assinalada em:

A) Almoço ao meio-dia.
B) Almoça ao meio-dia.
C) Almoçam-se ao meio-dia.
D) Almoçam ao meio-dia.

A)
B)
C)
D)

“... ameaça permanente à sobrevivência da espécie.”
“... a desnutrição foi nosso principal problema...”
“...saúde pública; hoje, é a obesidade.”
“...a fome representou ameaça permanente...”

CONSIDERE O ANÚNCIO ABAIXO PARA RESPONDER À QUESTÃO DE Nº 10

06. A vírgula foi empregada para separar termos que possuem a mesma função sintática em:
A) “...para que se evitassem doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, reumatismos...”
B) “Até a segunda metade do século XX, a desnutrição foi
nosso principal problema de saúde pública;”
C) “Infelizmente, quando ocorre aumento de peso, os sinais opostos são quase imperceptíveis...”
D) “Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas deveriam
perder peso para que se evitassem doenças...”

LEIA O T EXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 07 A 09.
CORTE
O dia segue normal. Arruma-se a casa. Limpa-se
em volta.
Cumprimenta-se os vizinhos. Almoça-se ao meio-dia.
Ouve-se rádio à tarde. Lá pelas 5 horas, inicia-se o de
sempre.

10. O primeiro enunciado do anúncio apresenta um período composto por subordinação. Entre as orações desse
período estabelece-se a mesma relação semântica presente no período:

(MELLO, Maria Amélia. Corte. Minas Gerais, Belo Horizonte,
n. 686, ano XIV, 04 nov.1979. Suplemento Literário, p. 92.)

07. Na frase “Cumprimenta-se os vizinhos.”, foi usada uma
concordância verbal na voz passiva que foge ao que recomenda a variedade padrão da língua. Empregando-se a
concordância verbal gramatical, tem-se:

A) O pão ficava cada vez mais macio, conforme a cozinheira o amassava.

A) Cumprimentam os vizinhos.
B) Cumprimentam-se os vizinhos.
C) Cumprimentaram os vizinhos.
D) Cumprimentou-se os vizinhos.

C) A cozinheira amassava o pão com uma habilidade que
o deixava muito macio.

B) O pão ficava ainda mais macio, à medida que a cozinheira o amassava.

D) A cozinheira amassava o pão como um pedreiro trabalha o cimento da construção.
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15. A exoneração de cargo efetivo ocorrerá a pedido do
funcionário ou de ofício. Segundo o artigo 36, a exoneração de ofício terá lugar:

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições:

A) quando o funcionário completar oitenta anos
B) na data do falecimento do servidor
C) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório
D) na data da posse de outro cargo de acumulação proibida

A) garantir aos profissionais da área de saúde condições
adequadas de trabalho, desestimulando o regime de tempo integral
B) coordenar e estabelecer diretrizes e estratégias de
ações de vigilância sanitária e epidemiológica e colaborar
no controle do meio ambiente e saneamento

16. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do funcionário que, no interesse do
serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. De acordo com os
artigos 56 a 59, o funcionário ficará obrigado a restituir a
ajuda de custo:

C) promover o desenvolvimento de novas tecnologias e a
produção de medicamentos por laboratórios oficiais do
Estado, com exceção da homeopatia e da fitoterapia
D) dispor sobre a doação e a remoção de órgãos, tecidos
e substâncias, para fins de transplante, pesquisa e tratamento, facilitando a sua comercialização

A) em caso de exoneração de ofício ou a pedido do próprio
B) quando, injustificadamente, não se apresentar na nova
sede

12. Segundo o artigo 280, é dever do Município fomentar
práticas desportivas formais e não formais, inclusive para
pessoas portadoras de deficiências, observando, dentre
outros princípios:

C) quando, além do vencimento, for beneficiário de adicional noturno

A) a promoção de jogos e competições esportivas
amadoras, exceto de alunos da rede pública de ensino

D) em caso de retorno por motivo de doença, mesmo que
comprovada

B) a destinação de recursos públicos à promoção prioritária
do desporto profissional e de alto rendimento

17. O povoamento do Município de Cantagalo, iniciado em
meados do século XVIII, foi motivado:

C) o tratamento igualitário para o desporto profissional e
não-profissional em todas as modalidades esportivas

A) pela exploração do ouro
B) pela atividade agropecuária
C) pela produção de cana-de-açúcar
D) pela atividade pesqueira

D) a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e
associações, quanto à sua organização e ao seu funcionamento

18. O Município de Cantagalo está localizado:

13. As atividades da Administração Municipal direta ou indireta estão sujeitas a controle interno e externo. De acordo com o artigo 73, o controle externo será exercido:

A) na região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro
B) na região Sul do Estado do Rio de Janeiro
C) na Baixada Fluminense
D) no Centro-Norte Fluminense

A) pelos cidadãos, individual ou coletivamente, e pela Câmara Municipal
B) pelos órgãos subordinados competentes, observado o
princípio da autotutela

19. Além do Brasão de Armas do Município, a bandeira de
Cantagalo apresenta:

C) pelo Poder Judiciário, exceto nos casos de irregularidade na execução orçamentária

A) faixetas ondeadas de azul, representando os rios Negro
e Paraíba do Sul

D) pelo Prefeito, mediante controle das operações de crédito, avais e garantia

B) estrela de ouro, ao centro, representando a abundância
do precioso metal na região

CONSIDERE A LEI MUNICIPAL N º 10/1990 – REGIME JURÍDICO ÚNICO
DOS S ERVIDORES P ÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES MUNICIPAIS E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 14 A 16.

C) cinco faixas horizontais, simbolizando os cinco distritos que compõem o município
D) cruz celeste, ao centro, simbolizando o espírito pacífico
e cristão de seu povo

14. De acordo com o artigo 135, constitui dever do funcionário público, dentre outros:
A) permanecer no cargo até a aposentadoria, salvo ordem
contrária de superior
B) guardar sigilo sobre irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo
C) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas
D) atender com presteza às requisições para a defesa da
Fazenda Pública

20. O território do Município de Cantagalo foi originalmente
habitado pelos índios:
A) Aymorés e Xavantes
B) Coroados e Goitacazes
C) Tupinambás e Coroados
D) Xavantes e Tupinambás
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27. Dentre o aparato social e assistencial montado na
década de 40, tem-se a Fundação Leão XIII, que:

21. A defesa do aprofundamento da democracia e a ampliação e consolidação da cidadania são princípios fundamentais para o Assistente Social. Para Iamamoto (2004),
a luta pela concretização da democracia e da cidadania é
intrínseca à:

A) atuava junto aos habitantes favelados
B) executava programas de creche, para idosos e gestantes
C) atuava no bem-estar do trabalhador
D) executava ações de auxílio funeral e auxílio-doença

A) ação do terceiro setor
B) ampliação da esfera pública
C) contra-reforma do Estado
D) focalização das políticas sociais

28. Os procedimentos de sistematização da prática são
importantes para a elaboração teórica. No entanto, não se
confundem com ela. Neste sentido, para Neto (1995), tais
procedimentos se configuram como:

22. A manifestação original do Serviço Social no Brasil
ocorreu em São Paulo, no ano de 1932, com o objetivo de
capacitar tecnicamente jovens católicos na prestação da
assistência, através do:

A) elementos do processo de trabalho
B) passos preliminares e compulsórios
C) constituição da matéria prima do Serviço Social
D) indicadores de qualidade

A) Departamento de Assistência Social do Estado
B) Centro Operário
C) Centro de Estudos e Ação Social
D) Instituto de Serviço Social

29. Para Braz (2004), o Projeto Profissional tem três dimensões constituintes. Uma delas é a:
A) teórico-organizativa
B) ético-técnica
C) jurídico-política
D) metodológico-operativa

23. As atividades desenvolvidas pelos primeiros Assistentes Sociais revelam uma atuação:

30. Considerando os princípios da profissão de Assistente
Social, é correto dizer que a cidadania consiste em:

A) doutrinária
B) histórica
C) política
D) focalizada

A) desdobramento do capitalismo globalizado
B) efetivação da Constituição Federal
C) ampliação dos direitos essenciais
D) universalização dos direitos sociais, políticos e civis

24. Para Iamamoto (2004), eixos de estudo importantes
para o Serviço Social, como a análise de conjuntura, a
correlação de forças e a natureza do Estado Brasileiro,
tornaram-se acessíveis através da matriz:

31. Para Montaño (2005), o Terceiro Setor tem sido abordado de modo superficial, sem profundidade. O Terceiro
Setor corresponde:
A) ao mercado
B) ao voluntariado
C) à sociedade civil
D) ao Estado

A) funcionalista
B) marxista
C) gramsciana
D) fenomenológica

32. De acordo com Behring (2003), revisar os direitos previstos na Constituição Federal de 1988 significa:

25. De acordo com Iamamoto (2004), é correto considerar
como meio de trabalho:

A) restrição do acesso às políticas de Seguridade Social

A) principalmente a matéria-prima

B) adaptação da legislação à realidade social

B) somente a base técnica da profissão

C) ampliação dos direitos básicos e redução de direitos
secundários

C) exclusivamente as entrevistas, as reuniões e os encaminhamentos

D) reafirmação dos direitos já assegurados socialmente

D) necessariamente as bases teórico-metodológicas
26. O Serviço Social, no Brasil, atingiu a maioridade referente à elaboração teórica na década de:

33. Segundo Werneck Vianna, a estrutura de proteção social no Brasil vem sendo destruída silenciosamente a partir de alguns mitos plantados pelo neoliberalismo. Trata-se
dos mitos:

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

A) fatalista, tecnista e maquineísta
B) naturalista, cientificista e pluralista
C) pluralista, empiricista e fatalista
D) maniqueísta, naturalista e tecnista
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34. De acordo com Yasbeck (2004), a defesa da LOAS
pode ocorrer através:

39. Segundo Deslandes, in Minayo (2002), para elaborar
um projeto de pesquisa, três dimensões devem ser consideradas:

A) da mediação das esferas municipais e estaduais, junto
à União

A) social, histórica e metodológica
B) técnica, ideológica e científica
C) investigativa, avaliativa e propositiva
D) teórica, ética e política

B) do questionamento da tradição clientelista,
assistencialista e tuteladora
C) da prestação dos serviços sociais através do Terceiro
Setor

40. O planejamento estratégico é uma ferramenta atual
que pode ser apropriada pelo Serviço Social para estabelecer solidez à intervenção profissional. Segundo Fritsch
(1996), uma característica do planejamento estratégico é:

D) do engajamento crítico na luta pela gestão centralizada
35. Para fortalecer o Projeto da Reforma Sanitária, Bravo e
Matos (2001) indicam uma agenda política em defesa da
saúde. Uma das propostas apresentadas é:

A) oferecer resposta para otimizar oportunidades e forças
B) igualar as tarefas gerenciais dos níveis hierárquicos da
organização

A) focalizar as ações para atender as populações vulneráveis
B) descentralizar os serviços em nível local
C) conter os gastos com a racionalização da oferta
D) fortalecer o orçamento participativo

C) superar os domínios de atuação da organização
D) liberar os recursos previamente definidos

36. Para Ney Luiz Teixeira de Almeida (2006), a vinculação
das estratégias de enfrentamento da pobreza ao campo
educacional, tem como principal repercussão:

41. De acordo com Fávero (2005) “informar, esclarecer,
subsidiar e documentar um auto processual” é o principal
objetivo do:

A) o aumento da demanda sem uma contrapartida na oferta do ensino

A) estudo social
B) laudo social
C) parecer social
D) relatório social

B) a redução da desigualdade social a curto e a longo
prazo

42. Ao pensar as mudanças na organizaçäo do processo
de trabalho que acompanham a Qualidade de Vida no Trabalho na reestruturaçäo produtiva, Lacaz (2000) nota a
necessidade de pensar indicadores epidemiológicos capazes de expressar:

C) a participação de segmentos sociais afastados da escola
D)o prejuízo na qualidade do ensino
37. A idéia da “diversidade de famílias” parece estar difundida entre os profissionais, porém o termo ”famílias
desestruturadas” ainda é muito utilizado em relatórios técnicos. De acordo com Mioto (2004), isto ocorre porque:

A) as relaçöes saúde/doença e as novas formas de gestäo,
divisäo e organizaçäo da produçäo
B) as ocupações e tipos de trabalhadores que participam
de hierarquias específicas

A) o consenso se concentrou nos aspectos referentes à
estrutura e à composição da família, o que não ocorreu em
relação às funções familiares

C) o agenciamento de medidas e iniciativas de caráter
emergencial

B) o debate teórico e a prática realizada neste campo de
intervenção foram dissociados

D) uma análise dos serviços oferecidos em relação às demandas apresentadas

C) o setor mais conservador considera que existe um modelo específico de família a ser seguido

43. Para discutir Educação e Saúde, Stotz (1997) parte
de quatro pontos de vista. Um destes enfoques é o:

D) o papel materno foi modificado a partir da entrada da
mulher no mercado de trabalho e a conseqüente sobrecarga de trabalho

A) flexível
B) preventivo
C) focal
D) compensatório

38. “Um grupo se constrói no espaço heterogêneo das
diferenças entre cada participante” (Freire:1997). Assim,
encontram-se no grupo os seguintes papéis:

44. Nas classes populares, a dependência química é compreendida como um caso de polícia. Para Santana (2006),
o Assistente Social deve entendê-la como:

A) primário, secundário, terciário e quaternário
B) porta-voz, silencioso, bode expiatório, líder de resistência e de mudança

A) resultante da desigualdade
B) questão de saúde
C) conseqüência da exclusão social
D) questão de segurança pública

C) depositado, depositário e depositante
D) mediador, divergente, inexpressivo, frágil e agressivo
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45. Com o objetivo de revisar o Benefício de Prestação
Continuada de um idoso, o Assistente Social da Secretaria Municipal de Ação Social realizou uma visita domiciliar.
Ao chegar ao local, observa que na família existem duas
crianças (1 e 3 anos) em más condições de higiene, apresentando brotoejas e coceira incessante. Ao perguntar a
respeito, a família informa que aquela coceira é normal e
que não há necessidade de as crianças irem ao médico.
Nesta situação, o Assistente Social deve:

48. Com o objetivo de encaminhar um usuário à rede de
serviços assistenciais, o Assistente Social realiza contato
com uma instituição que não dispõe de profissional equivalente, sendo seu interlocutor o estagiário de Serviço Social. Neste caso, o Assistente Social está:
A) abstendo-se de práticas de policiamento dos comportamentos

A) ignorar o que viu, já que não atua na área de saúde e o
objetivo de sua visita domiciliar era realizar a revisão do
Benefício de Prestação Continuada

B) compactuando com o exercício ilegal da profissão
C) contribuindo para a alteração da correlação de forças

B) encaminhar o caso à Delegacia o mais rápido possível,
porque provavelmente as crianças estão sendo vítimas de
negligência

institucionais
D) viabilizando o acesso da população usuária aos serviços

C) levar imediatamente as crianças, acompanhadas do
responsável, ao Posto de Saúde para atendimento médico

49. De acordo com o Código de Ética Profissional, constitui dever do Assistente Social, na relação com as institui-

D) comunicar ao Conselho Tutelar com vistas à aplicação
das medidas de proteção cabíveis

ções empregadoras:
A) contribuir para a viabilização da participação efetiva da

46. O Assistente Social lida diretamente com o aparato
jurídico advindo da Constituição Federal de 1988. Esse
conjunto de leis é imprescindível, caracterizando-se como
um importante instrumento na orientação e viabilização de
direitos sociais. Correlacione a coluna da esquerda, que
contém as leis, com a coluna da direita, de acordo com
as descrições apresentadas:

população usuária nas decisões institucionais
B) repassar ao seu substituto as informações necessárias
à continuidade do trabalho
C) denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando estiverem ferindo as diretrizes do Código de Ética

1. Lei 8069/90
2. Lei 8080/90

( ) Proteção Integral à Criança e ao
Adolescente

3. Lei 8742/93

( ) Diretrizes e Bases da Educação
Nacional

4. Lei 9394/96

(

D) respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões
50. Um critério de seleção para a inserção no Programa

) Organização da Assistência Social

Habitacional do Município era que a residência atual da

( ) Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde

família fosse localizada em local de risco. Ao entrevistar o
usuário X, o Assistente Social observou que apesar da precariedade das condições sócio-econômicas, a família não

A seqüência correta é:
A) 2, 1, 4,
B) 3, 2, 1,
C) 4, 1, 2,
D) 1, 4, 3,

residia em área de risco. No entanto, preocupado com a

3
4
3
2

situação de extrema pobreza da família, o Assistente Social declarou que tal família encontrava-se dentro de todos
os critérios pré-estabelecidos pelo Programa. Neste caso,

47. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741) é destinado a regular
os direitos das pessoas com idade:

ocorreu:

A) igual ou superior a 65 anos
B) superior a 65 anos
C) igual ou superior a 60 anos
D) superior a 60 anos

B) transgressão ao Código de Ética, passível de penalidade

A) criação de mecanismos lícitos para melhor atendimento

C) desrespeito à Lei de Regulamentação da Profissão
D) livre exercício das atividades inerentes à Profissão
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