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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:
Língua Portuguesa

Noções de
Informática

Raciocínio Lógico

Direito
Constitucional

Direito
Administrativo

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

1a8

1,0

9 a 12

1,0

13 a 16

1,0

17 a 21

1,0

22 a 26

1,0

Legislação
Previdênciária

Legislação da
Assistência Social

Conhecimentos
Específicos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

27 a 36

2,0

37 a 44

2,0

45 a 60

2,0

b)Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas, a ser entregue ao fiscal ao término da
prova, sendo que a mesma deve estar assinada pelo candidato no local especificado.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Após a conferência, assine no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de
tinta na cor preta ou azul.
04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha de
respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
05- Na prova objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado
06- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas
acima da questão de cada bloco de respostas.
07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D)
e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação
de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão,
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
08- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO
CARTÃO RESPOSTA
09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO
O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de
marcação completamente, procurando deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os
limites do retângulo ao lado.
10- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de
Respostas.
11- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
12- Quanto terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Repostas, e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 5 (CINCO) HORAS.
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O VÕO DA ÁGUIA
A Águia pode viver por 70 anos. Sabe por quê?
A Águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos, mas, para chegar a essa idade, aos 40 ela
tem de tomar um séria decisão.
É nessa fase da vida que ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar suas presas das quais se
alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontadas contra o peito estão suas asas, envelhecidas e pesadas em função da
grossura das penas e voar já é tão difícil...
A águia então tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que vai durar 150 dias. Esse
processo de renovação consiste em voar para o alto de uma montanha e recolher-se em ninho próximo a um paredão onde não
necessite voar.
Após encontrar esse lugar, a Águia começa a arrancar suas unhas. Quando começam a nascer as novas unhas, ela passa a
arrancar as velhas penas. E, só cinco meses depois, sai para o famoso vôo de renovação e para viver então mais 30 anos.
Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação.
Para que continuemos a voar um vôo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes e velhos hábitos que nos
causam dor.
Somente livres do peso do passado, podemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre nos traz.
FONTE: Jornal carta, 09.05.2003 www.Tonoticias.jor.br

* Língua Portuguesa *
Questão 1
No texto, lê-se “Apontadas contra o peito estão suas asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas e voar já é tão
difícil...”. As reticências que encerram essa frase servem para
A)
B)
C)
D)
E)

assinalar a inflexão emocional provocada pela cólera.
contrariar tudo o que foi mencionado anteriormente.
informar que o narrador está surpreso com o que constatou.
indicar que a idéia expressa será suprida pela imaginação do leitor.
realçar uma palavra ou uma expressão dita anteriormente.

Questão 2
Em “devemos nos desprender de lembranças”, o termo “desprender” é formado pelo acréscimo do prefixo “des-” (que expressa
negação ou privação) + verbo prender.
Dentre as alternativas abaixo aquela em que há um termo que segue o mesmo processo de formação (prefixo + verbo) é
A)
B)
C)
D)
E)

apontadas.
longevidade.
pontiagudo.
renovação.
recolher.

Questão 3
Em “Apontadas contra o peito estão suas asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas”, o termo sujeito “asas”
posiciona-se após o verbo. A alternativa abaixo em que essa inversão também se verifica é
A)
B)
C)
D)
E)

“A águia pode viver 70 anos.”
“(...) e começar um processo de renovação.”
“Esse processo de renovação consiste em voar para o alto (...).”
“Quando começam a nascer as novas unhas (...)”
“(...) a Águia começa a arrancar suas unhas.”

Questão 4
As vírgulas empregadas no trecho “Para que continuemos a voar um vôo de vitória, devemos nos desprender de lembranças,
costumes e velhos hábitos que nos causam dor.” justificam-se, normativamente, porque
A)
B)
C)
D)
E)

a primeira separa elementos de mesma função sintática, e a segunda separa termos empregados na ordem inversa.
a primeira separa termos empregados na ordem inversa, e a segunda isola expressões explicativas.
a primeira separa oração adverbial a iniciar o período, e a segunda separa elementos de mesma função sintática.
a primeira indica supressão de palavras, e a segunda isola expressões de cunho explicativo.
a primeira isola elementos de mesma função sintática, e a segunda demarca oração adverbial.
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Questão 5
O texto “O vôo da águia” apresenta uma alta incidência de verbos no presente do Indicativo – isso se dá porque o texto
A)
B)
C)
D)
E)

expressa ações ou estados que se modificaram com o passar do tempo.
relata ações ou estados considerados na sua realidade e permanência.
indica ações simultâneas que se desenrolavam enquanto outras se sucediam.
procura atenuar os efeitos da natureza sobre a existência comprovada dos seres.
relaciona fatos cuja causa e conseqüência seriam certas e constadas imediatamente.

Questão 6
Ao estabelecer uma comparação entre a ação da águia e a dos homens, o texto compõe uma
A)
B)
C)
D)
E)

anástrofe.
metáfora.
hipérbole.
metonímia.
silepse.

Questão 7
Acentua-se pela mesma regra que determina a escrita da palavra “flexíveis” o termo
A)
B)
C)
D)
E)

águia.
espécie.
próximo.
difícil.
vôo.

Questão 8
Assinale a alternativa em que a adjetivação concorre para demarcar a deliberação partir da qual a águia poderá vir a viver mais 30
anos:
A)
B)
C)
D)
E)

“...asas envelhecidas e pesadas”.
“...dolorido processo de renovação”.
“...bico alongado e pontiagudo”.
“... recolher-se em ninho próximo”.
“...unhas compridas e flexíveis”.

* Raciocínio Lógico *
Questão 9
O baterista, o guitarrista e o vocalista de uma banda musical são engenheiros civil, eletrônico e mecânico, não necessariamente
nessa ordem. Sabendo que Antônio, João e Pedro são os nomes dos integrantes da banda, que Antônio é engenheiro civil e não toca
instrumentos musicais, que o engenheiro eletrônico é o guitarrista da banda e que João não é baterista, analise as seguintes
proposições e assinale a alternativa correta.
I. João é engenheiro eletrônico e guitarrista da banda.
II. Pedro é baterista da banda.
III. Antônio é vocalista da banda.
IV. Pedro é engenheiro eletrônico.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a proposição I é verdadeira.
Apenas a proposição II é verdadeira.
Apenas a proposição III é verdadeira.
As proposições II e IV são falsas.
As proposições I, II e III são verdadeiras.

Questão 10
Quantos números inteiros, cujos algarismos são todos ímpares e distintos, existem entre 300 e 900?
A)
B)
C)
D)
E)

24.
27.
48.
36.
64.
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Questão 11
Uma pesquisa realizada com 1000 universitários revelou que 280, 400 e 600 desses universitários são alunos de cursos das áreas de
tecnologia, saúde e humanidades, respectivamente. Ela mostrou também que nenhum dos entrevistados é discente de cursos das três
áreas e que vários deles fazem cursos em duas áreas. Sabendo que a quantidade de estudantes que fazem cursos das áreas de
humanidades e saúde é igual ao dobro da quantidade dos que realizam cursos das áreas de humanidades e tecnologia que, por sua
vez, é igual ao dobro dos que fazem cursos das áreas de tecnologia e saúde, a quantidade de entrevistados que fazem apenas cursos
da área de tecnologia é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

280.
160.
200.
240.
120.

Questão 12
João encontrou uma urna com bolas brancas, pretas e vermelhas. Ele verificou que a quantidade de bolas pretas é igual à metade da
quantidade de bolas vermelhas e ao dobro da quantidade de bolas brancas. João, então, colocou outras bolas pretas na urna, e a
probabilidade de se escolher, ao acaso, uma bola preta do referido recipiente tornou-se igual a 0,5. Diante disso, a quantidade de
bolas colocadas por João na urna é igual a(o)
A)
B)
C)
D)
E)

quantidade de bolas brancas.
dobro da quantidade de bolas brancas.
quantidade de bolas vermelhas.
triplo da quantidade de bolas brancas.
dobro da quantidade de bolas vermelhas.

* Noções de Informática *
Questão 13
Qual o efeito, no sistema operacional Microsoft Windows XP, ao pressionar as teclas Ctrl+Esc, isto é, manter a tecla Ctrt
pressionada e, a seguir, pressionar a tecla Esc?
A)
B)
C)
D)
E)

Alternar janelas.
Executar o Windows Explorer.
Fechar o programa atualmente aberto.
Reiniciar o Windows.
Abrir o menu Iniciar.

Questão 14
Qual o comando que, digitado na linha de comandos do sistema operacional Linux, mostra o nome do diretório atual em que o
usuário está trabalhando?
A)
B)
C)
D)
E)

pwd
cat
cd
ls
mkdir

Questão 15
Numa planilha eletrônica, suponha os valores numéricos 1, 2, 3, 4 e 5 armazenados nas células A1, A2, A3, A4 e A5,
respectivamente. Qual o valor resultante na célula A6, caso esta contenha a fórmula
=SE(MÉDIA(A1:A5)&lt;3;MÍNIMO(A1:A5);MÁXIMO(A1:A5))?
A)
B)
C)
D)
E)

5
1
2
3
4
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Questão 16
Qual tecla de função serve para atualizar (recarregar) a página atual, quando pressionada no navegador Microsoft Internet
Explorer?
A)
B)
C)
D)
E)

F1
F2
F10
F11
F5

* Direito Constitucional *
Questão 17
Constitui um dos direitos individuais, garantido pela Constituição da República, aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil,
que
A) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, vedado o pagamento em dinheiro.
B) a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento
de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
C) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se,
no segundo caso, o trânsito em julgado.
D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado após da naturalização, ou de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
E) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Questão 18
Com relação ao Distrito Federal, nos termos da Constituição da República, é correto afirmar que
A) o Distrito Federal reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços da Câmara Legislativa.
B) ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas exclusivamente aos Municípios.
C) o Distrito Federal, permitida sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos pelo Congresso
Nacional e aprovada posteriormente em plebiscito.
D) a Lei Distrital disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros
militar.
E) a eleição do Governador e do Vice-Governador e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Prefeitos e Vereadores para
mandato de igual duração.
Questão 19
Com relação à Organização Político-Administrativa, nos termos da Constituição da República, é correto afirmar que
A) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
B) a formação de Territórios Federais se dá mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar
C) os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei ordinária.
D) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei ordinária.
E) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Ordinária Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
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Questão 20
Com relação às competências do Poder Público, no que se refere à organização da seguridade social, nos termos da Constituição
Federal, é correto afirmar, quanto aos objetivos,
A) a redutibilidade do valor dos benefícios rurais.
B) a uniformidade na base de financiamento.
C) a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
D) a diversidade na forma de participação no custeio.
E) o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores,
englobando os aposentados, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.
Questão 21
No tocante aos preceitos constitucionais pertinentes à saúde, é correto afirmar que
I. as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
II. é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. a lei disporá sobre as condições, os requisitos e a comercialização que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante.
IV. é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos
previstos em lei.
V. a lei estadual disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemias
A)
B)
C)
D)
E)

as assertivas I e III estão corretas.
as assertivas II e V estão corretas.
as assertivas III e IV estão corretas.
as assertivas I e V estão corretas.
as assertivas II e IV estão corretas.

* Direito Administrativo *
Questão 22
O Instituto Nacional de Meio Ambiente Florestal, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, em obediência à
Portaria Ministerial, realiza concurso interno (ascensão funcional), restrito aos seus servidores de nível médio, com vista ao
preenchimento de vagas de nível superior de seu quadro funcional. O concurso interno constará de provas e do exame de títulos,
sendo a banca examinadora constituída por servidores do Ministério da Fazenda, de forma a garantir a impessoalidade do certame.
O edital do concurso interno foi publicado no Boletim Interno da Autarquia, sendo aberto um prazo de 15 (quinze) dias para as
inscrições, mediante a comprovação do término de graduação de nível superior, recolhimento de taxa, fixada em R$ 150,00 (cento e
cinqüenta reais) e a assinatura de termo de compromisso de que o candidato, caso logre êxito, irá tomar posse no novo cargo. Com
relação ao procedimento em questão, é correto afirmar que
A) o concurso a ser realizado é irregular, somente pelo fato de não ter havido a publicação do edital no Diário Oficial da União e
pelo fato de o prazo de inscrição ser inferior a 30 (trinta) dias.
B) o concurso a ser realizado é regular, uma vez que autorizado pela Autoridade Ministerial, sendo dispensável, em face de sua
natureza, a publicação no Diário Oficial.
C) o concurso a ser realizado é irregular, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade,
considerou inconstitucional a ascensão funcional, através de concurso interno.
D) o concurso a ser realizado somente será regular, se o ato da Autoridade Ministerial for homologado pela Presidência da
República, por se tratar de ato administrativo complexo.
E) o concurso é irregular, uma vez que em certames dessa natureza, não tem cabimento a realização da verificação de títulos.
Questão 23
No que se refere aos requisitos para a concessão de auxílio-moradia ao servidor público federal, na forma da Lei nº 8112/90, é
correto afirmar o que segue:
A) o cônjuge ou companheiro do servidor ocupe imóvel funcional.
B) o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, níveis 3, 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes.
C) exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor.
D) o deslocamento tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.
E) o servidor não domiciliado ou residindo no Município, nos últimos doze meses, onde for exercer o cargo em comissão ou
função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período.
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Questão 24
Constitui possibilidade de alteração de contrato administrativo regido pela Lei nº 8666/93 o que segue:
A) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
B) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mesmo que não
mantido o valor inicial atualizado, permitida a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
C) Quando for inconveniente a substituição da garantia de execução.
D) Quando o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 40% (quarenta por cento) para os seus acréscimos.
E) Quando for necessária a modificação do regime de execução da obra, vedada esta modificação em relação a serviços.
Questão 25
Constitui necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária pela Administração Pública
Federal,
A) a realização de recenseamentos excetuadas as pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
B) as atividades especiais nas organizações do Exército para atender a área rural ou a encargos temporários de obras e serviços de
engenharia civil e mecânica.
C) a admissão de pesquisador estrangeiro para projeto de pesquisa, em autarquia integrante da Carreira de Ciência e Tecnologia e
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
D) a admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro.
E) o combate a emergências ambientais, independentemente de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da
existência de emergência ambiental na região específica.
Questão 26
Em relação a que condutas, nos termos da Lei nº 8112/90, é aplicável a pena de demissão ao servidor público federal?
A) À ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, mesmo que em legítima defesa; improbidade administrativa.
B) À incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
C) À acumulação ilegal de cargos públicos, excetuado em fundações e sociedades de economia mista; corrupção ativa ou passiva.
D) À atuação, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários
ou assistenciais de parentes até o terceiro grau, e de cônjuge ou companheiro; procedimento de forma desidiosa.
E) À participação de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não-personificada, exercício do comércio
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; recebimento de propina, em razão de suas atribuições.

* Legislação Previdenciária *
Questão 27
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na forma do determinado pela Lei nº 8213/91, as seguintes pessoas físicas:
A) como empregado: o brasileiro civil e militar que trabalhar para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros,
excluídos os estrangeiros, dos quais o Brasil seja membro efetivo ou temporário, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.
B) como empregado: o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal
ou agência de empresa nacional no exterior.
C) como empregado: aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, prestar serviço
para atender a necessidade de substituição de pessoal transitório ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas.
D) como empregado: aquele que prestar serviço de natureza urbana, excetuada a rural, à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
E) como empregado: como empregado doméstico: aquele que prestar serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito
residencial desta, mesmo em atividades com fins lucrativos.
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Questão 28
Com relação à manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, na forma da Lei nº 8213/91, é correto
afirmar:
A) mantém-se a condição de segurado até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para
prestar serviço militar.
B) mantém-se a condição de segurado até 10 (dez) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação
compulsória.
C) mantém-se a condição de segurado até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
D) mantém-se a condição de segurado até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.
E) mantém-se a condição de segurado até 3 (três) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
Questão 29
A saúde é de relevância pública e sua organização obedecerá a princípios e diretrizes, na forma da Lei nº 8212/91. Assinale a
alternativa correta no que se refere a esses princípios e diretrizes.
A)
B)
C)
D)
E)

Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais.
Centralização, com direção única na esfera do Governo Federal.
Participação da comunidade na gestão, no acompanhamento e não na fiscalização das ações e serviços de saúde.
Provimento das ações e serviços através de rede nacional e hierarquizada, integrados em sistema único.
Atendimento seletivo e parcial, com prioridade para as atividades preventivas.

Questão 30
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a
I. proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário;
II. proteção à maternidade, não incluída a proteção a gestante, paternidade e a infância;
III. cobertura de eventos de doença, invalidez, morte excetuada a idade avançada;
IV. salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de qualquer renda;
V. pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
A)
B)
C)
D)
E)

as assertivas I e III estão corretas.
as assertivas III e V estão corretas.
as assertivas II e IV estão corretas.
as assertivas II e V estão corretas.
as assertivas I e IV estão corretas.

Questão 31
Indique a ordem de prioridade correta no que se refere as pessoas encaminhadas para o Programa de Reabilitação Profissional:
I. o beneficiário em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário; o segurado em gozo de aposentadoria especial, por
tempo de contribuição ou idade que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua capacidade funcional em decorrência de doença ou
acidente de qualquer natureza ou causa;
II. aposentado por invalidez; o beneficiário em gozo de auxílio-doença, acidentário não-previdenciário;
III. o segurado sem carência para auxílio doença previdenciário, portador de incapacidade civil; o dependente pensionista inválido;
o segurado em gozo de aposentadoria especial, por tempo de contribuição que, em atividade laborativa tenha reduzida capacidade
funcional em decorrência de acidente de qualquer natureza ou causa
IV. o dependente maior de 18 anos, portador de deficiência; as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD, ainda que sem vínculo com
a Previdência Social; o beneficiário em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário;
V. o segurado sem carência para auxílio doença previdenciário, portador de incapacidade; o dependente pensionista inválido; o
dependente maior de 16 anos, portador de deficiência; as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD, ainda que sem vínculo com a
Previdência Social.
A)
B)
C)
D)
E)

as assertivas II e III estão corretas.
as assertivas III e IV estão corretas.
as assertivas II e V estão corretas.
as assertivas I e IV estão corretas.
as assertivas I e V estão corretas.
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Questão 32
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados
especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos da Lei
A) a inerente ao grupo etário.
B) a que não produz incapacidade laborativa.
C) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
D) o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho na prestação espontânea de qualquer serviço à
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.
E) a doença degenerativa.
Questão 33
Para concessão da aposentadoria especial a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, será feita mediante
formulário denominado
A)
B)
C)
D)
E)

Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Laudo Técnico de Condições de Trabalho (LTCAT).

Questão 34
No que diz respeito ao Salário Maternidade, é correto afirmar que
A) o salário-maternidade é devido à segurada da previdência social, durante noventa dias, com início vinte e oito dias antes e
término sessenta e um dias depois do parto.
B) em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade
correspondente a quatro semanas.
C) em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas,
mediante atestado médico específico.
D) o salário-maternidade será devido à segurada adotante caso a mãe biológica não tenha recebido o mesmo benefício quando do
nascimento da criança.
E) quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, será devido um salário-maternidade relativo a
cada criança até nove anos.
Questão 35
A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo
salário-de-contribuição. Poderá ser de onze por cento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-decontribuição para os segurados que optarem pela exclusão do direito ao seguinte benefício:
A)
B)
C)
D)
E)

Aposentadoria por tempo de contribuição.
Auxílio doença.
Aposentadoria por idade.
Aposentadoria Especial.
Auxílio Acidente.

Questão 36
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de contribuintes individuais, as seguintes pessoas físicas:
A) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.
B) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social.
C) aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins
lucrativos
D) o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida.
E) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime
próprio de previdência social.
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* Legislação da Assistência Social *
Questão 37
O Art. 30 da LOAS (Capítulo V – Do Financiamento da Assistência Social) estipula que, para que haja o repasse de recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social da União para os Municípios, Estados e Distrito Federal, é necessária a efetiva instituição e
funcionamento, dentre outros,
A)
B)
C)
D)
E)

do Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre Governo e sociedade civil.
do Fundo de Assistência Social, sob controle e orientação de representantes do Governo Federal.
de um Plano de Assistência elaborado pela União e executado por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal.
do Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle de entidades filantrópicas, responsáveis por sua gestão.
do Conselho de Assistência, composto por representação tripartite (Governo, empresários e trabalhadores).

Questão 38
A LOAS, em seu Art. 12, afirma ser competência da União, dentre outras funções,
A) destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
B) executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil.
C) atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, as ações assistenciais em caráter emergencial.
D) estimular e apoiar, técnica e financeiramente, as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência
social.
E) assumir a direção de entidades filantrópicas ou beneficentes que estejam em dificuldades financeiras.
Questão 39
Segundo o Art. 3º da LOAS, os organismos que “(...) prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta lei, (...)”, bem como os que atuam na defesa e garantia dos seus direitos são caracterizados como entidades e
organizações
A)
B)
C)
D)
E)

beneficentes.
filantrópicas.
confessionais.
de assistência social.
empresariais.

Questão 40
O Capítulo III do Estatuto do Idoso versa sobre a alimentação do mesmo. Segundo o Estatuto (artigo 12), a obrigação alimentar do
idoso é responsabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.
própria, mediante seus proventos.
do empregador (ou ex), em caso de aposentadoria.
do Estado, por intermédio dos órgãos de auxílio ao idoso, nos três níveis.
familiar, por ser ela a beneficiária de seus rendimentos.

Questão 41
O Estatuto do Idoso, em seu Art. 34 do Capítulo VIII (Da Assistência Social), garante ao idoso, a partir dos 65 anos, que não tenha
meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, nos termos da LOAS,
A)
B)
C)
D)
E)

um benefício mensal correspondente a um salário mínimo.
seu recolhimento em uma entidade de longa permanência que lhe supra o sustento.
seu acolhimento em abrigos públicos especialmente a ele destinado.
um benefício mensal de dois salários mínimos, pelo prazo máximo de três anos.
um benefício financeiro mensal a ser estipulado segundo a região do País habitada pelo idoso.

Questão 42
O SUAS define e organiza os elementos essenciais à execução da política de assistência social, possuindo, como eixos
estruturantes,
A)
B)
C)
D)
E)

a matricialidade sócio-familiar e territorialização
o controle social e empresarial
a defesa social e segurança sócio-assistencial
a vulnerabilidade social e espacial
o plantão social e psicológico
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Questão 43
O Art. 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à gestante, através do SUS, o atendimento pré e peri-natal. Para tanto, é
garantido, nos parágrafos do mesmo artigo, dentre outros direitos, o de
A)
B)
C)
D)
E)

a manutenção do emprego por seis meses, somente no caso das servidoras públicas, nos três níveis.
atendimento prioritário nos hospitais do SUS frente a qualquer outro tipo de emergência.
atendimento em qualquer hospital da rede pública ou privada, conveniado ou não ao SUS.
atendimento obrigatório à parturiente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitarem, por parte do poder público.

Questão 44
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em sua Seção III, trata da colocação da criança e do adolescente em família
substituta. Em relação à colocação em família estrangeira nessa categoria, o Estatuto impõe que ela seja considerada
A)
B)
C)
D)
E)

natural, sob a forma de tutela ou adoção.
excepcional, somente admissível sob a forma de adoção.
especial, sob guarda, com acompanhamento judicial nos primeiros cinco anos.
legal, sob guarda ou tutela, desde que com expressa aceitação dos pais.
excepcional, sob tutela, com a concordância dos pais e autorização judicial.

* Conhecimentos Específicos *
Questão 45
As modificações no papel do Estado, como conseqüência da mundialização, incidem liminarmente no conjunto da classe
trabalhadora, provocando a sua polarização em
A) trabalhadores regulares especializados e salários mais elevados; e outros trabalhadores com habilidades facilmente encontradas
no mercado e sujeitos às flutuações salariais.
B) trabalhadores altamente organizados sindicalmente, enquanto outros pertencem ao grupo dos chamados dessindicalizados.
C) um grupo de trabalhadores temporários e outro de trabalhadores de tempo parcial.
D) funcionários públicos estatais, em contraposição aos trabalhadores do Terceiro Setor.
E) um grupo constituído por empregados estáveis, e outro somente por terceirizados.
Questão 46
"O neoliberalismo, para ser implementado, prescinde de um Estado democrático" (Hayek, citado por Anderson, 1995). Essa
assertiva se mostra verdadeira na medida em que se constata que a primeira experiência neoliberal do mundo ocorreu
A)
B)
C)
D)
E)

nos Estados Unidos de Reagan.
na Inglaterra de Tatcher.
em Portugal de Salazar.
no Chile de Pinochet.
na Argentina de Videla.

Questão 47
No Brasil, devido aos traços constitutivos da sua formação social, a entrada do neoliberalism não foi efetivada pelas vias do
individualismo, da rentabilidade e da redução das coberturas sociais, mas mascarada pela retórica
A)
B)
C)
D)
E)

da eficácia, da efetividade e da eficiência.
da moralidade, da integridade social e do progresso.
da modernidade, da coesão e do pioneirismo.
da equidade, da responsabilidade social e da governabilidade.
da solidariedade, da competência e da justiça.

Questão 48
Para Netto (2001), o combate à “questão social” pelo viés conservador, pressupõe
A)
B)
C)
D)
E)

emancipar economicamente as populações pauperizadas.
a instituição de políticas sociais de caráter universalista.
o acesso eqüitativo aos meios de produção.
erradicar a gênese da colaboração de classes.
deixar intocados os fundamentos da sociedade burguesa.
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Questão 49
O enxugamento das políticas sociais públicas, como parte dos preceitos neoliberais, vem sendo acompanhado, desde finais da
década de 1980, por uma expansão de programas de transferência de renda em toda a América Latina. Uma das principais
características desta modalidade de política social é
A)
B)
C)
D)
E)

possuir um caráter preventivo à vulnerabilidade social.
instituir-se universalmente.
minimizar situações sociais já instaladas.
constituir-se como seguro social.
assegurar as necessidades básicas dos usuários.

Questão 50
Mota (2005) defende que, a partir da década de 1980, as tendências da seguridade social brasileira expressam a formação de uma
cultura política da crise, marcada, fundamentalmente,
A)
B)
C)
D)
E)

pela abertura do debate sobre a assistência social como um direito.
pela luta em torno da constituição do tripé da seguridade social.
pelo pensamento privatista e pela constituição do cidadão-consumidor.
pelo marco referencial da 8ª Conferência Nacional de Saúde na viabilização do SUS.
pela universalização da Previdência Social no Brasil.

Questão 51
De acordo com o Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, a concessão da aposentadoria integral para o servidor
público passou a ter diversas condições cumulativas. Dentre elas pode ser citada a exigência de
A)
B)
C)
D)
E)

cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria.
sessenta e cinco anos de idade, se homem; e sessenta anos, se mulher.
trinta anos de contribuição, se homem; e vinte e cinco, se mulher.
quinze anos de carreira no serviço público.
quinze anos de efetivo exercício no serviço público.

Questão 52
Segundo a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), citada por Boschetti (2008), a Reforma da Previdência brasileira,
no que diz respeito à sua natureza, pode ser classificada como
A)
B)
C)
D)
E)

progressista.
recessiva.
paramétrica.
estrutural.
global.

Questão 53
A implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) institui duas formas de financiamento federal na Assistência
Social: 1) fundo a fundo; e 2) valor de transferência em benefício direto ao cidadão (Sposati, 2006). No que diz respeito à segunda
modalidade, deve-se sinalizar, como fator dificultador da articulação entre serviços e benefícios,
A)
B)
C)
D)
E)

a obrigatoriedade de acompanhamento das famílias beneficiárias.
a ausência de assistentes sociais capacitados na área da assistência.
o entendimento de que a transferência de renda seja um fim em si mesma.
a baixa cooperação dos usuários quanto às condicionalidades exigidas pelos programas.
a falta de interesse político dos Estados e Municípios em implementar o SUAS.

Questão 54
No Brasil, o canal de formulação da legislação do Terceiro Setor foi
A)
B)
C)
D)
E)

o Programa Comunidade Solidária.
a Lei Orgânica da Assistência Social.
a Constituição Federal de 1988.
o Programa Bolsa-Família.
o Sistema Único de Saúde.
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Questão 55
Segundo Iamamoto (2007), nas duas últimas décadas, o debate sobre os fundamentos do Serviço Social podem ser situados em três
grandes eixos temáticos:
A)
B)
C)
D)
E)

a questão social, as transformações no mundo do trabalho e o terceiro setor.
o Projeto Ético-Político, a mundialização capitalista e as formas de vulnerabilidade social.
as especificidades étnicas e de gênero, proteção social e neoliberalismo.
a economia política, pós-modernidade e instrumentalidade profissional.
o resgate da historicidade da profissão, a crítica teórico-metodológica e a política social pública.

Questão 56
O conceito de seguridade social que fundamenta o Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro, consubstanciado nas suas
entidades representativas, compreende
A)
B)
C)
D)
E)

a lógica do seguro social para a implementação de suas políticas.
todos os direitos sociais previstos no Art. 6º da Constituição de 1988.
a proteção social como norteadora das diretrizes da formação do assistente social.
o Art. 194 da Constituição de 1988 e suas atualizações.
a primazia da assistência como eixo das políticas sociais.

Questão 57
O Governo Lula da Silva traz, para o Serviço Social, desafios de grande monta para a continuidade do seu projeto profissional
hegemônico. Dentre as principais, Netto (2004) elenca
A)
B)
C)
D)
E)

a preservação da autonomia política da profissão na condução do Projeto Ético-Político.
a necessidade de adaptação do Projeto Ético-Político às novas políticas sociais.
a revisão do Código de Ética e das Diretrizes Curriculares do Serviço Social.
a viabilização de cursos de aperfeiçoamento profissional.
a reconfiguração do militantismo entre os assistentes sociais.

Questão 58
De acordo com Barroco (2005), a elaboração do Código de Ética de 1986
A)
B)
C)
D)
E)

orienta um ethos neoconservador para o Serviço Social.
abre caminho para o militantismo e o basismo na prática profissional.
evidencia o ecletismo teórico-metodológico presente na profissão.
determina o trabalho do assistente social junto aos movimentos sociais, não mais nas instituições.
expressa formalmente a ruptura ética com o tradicionalismo do Serviço Social.

Questão 59
De acordo com a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993 (que dispõe sobre a profissão de assistente social), compete ao Conselho
Regional de Serviço Social (CRESS), em suas respectivas áreas de jurisdição, a atribuição de
A)
B)
C)
D)
E)

supervisionar estagiários de Serviço Social nas instituições conveniadas.
coordenar as Unidades de Ensino e os Cursos de Serviço Social.
validar diploma de graduação expedido no estrangeiro.
organizar e manter o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos.
atuar com neutralidade nos julgamentos éticos dos profissionais.

Questão 60
A revisão do Código de Ética Profissional do Serviço Social de 1986, que se materializou no Código de Ética Profissional de 1993,
partiu da compreensão de que a ética deve ter como suporte
A)
B)
C)
D)
E)

a instituição de normas não inatas.
a neutralidade perante as situações complexas.
a valorização da consciência moral da profissão.
uma ontologia do ser social.
um conjunto de valores que expressem regras de conduta.

