MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE PROMOTORIA I (ASSISTENTE SOCIAL)

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nessa prova, você encontrará 8 (oito) páginas
numeradas sequencialmente, contendo 70 (setenta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas:
Português (10 questões), Matemática (10 questões),
Noções de Direito (10 questões), Raciocínio Lógico (10
questões), Atualidades (10 questões) e Conhecimentos
Específicos (20 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados,
com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova.
Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão
de respostas.
VI. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após
transcorridas duas horas do seu início, não podendo levar
o Caderno de Questões.
VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver
falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve
ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às
respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas
e esse caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager
ou similares.
Boa Prova!
PORTUGUÊS
Para as questões de 1 e 2, leia o poema abaixo, de Paulo
Leminski.
via sem saída
via bem
via aqui
via além
não via o trem
via sem saída
via tudo
não via a vida

2) Considerando o verso “não via o trem”, avalie as
afirmações que seguem.
I. O verbo é intransitivo.
II. Na oração, “o trem” exerce a função de objeto direto.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
3) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
Comentou-se os novos casos de corrupção no estado.
I. Há um erro de concordância verbal.
II. A expressão “de corrupção” exerce a função de objeto
indireto.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
Para as questões de 4 a 7, leia a notícia abaixo, publicada
pela revista Istoe.
Liberada, Marcha da Maconha deve começar no sábado
Liberada ontem por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
que reconheceu a legalidade de passeatas sobre drogas como
livre manifestação do pensamento - e não apologia ao crime - ,
a Marcha da Maconha estará presente na Marcha Nacional da
Liberdade, passeata que deve reunir milhares de pessoas em
40 cidades do País no sábado. Em São Paulo, a partir das 14h,
o palco será a Avenida Paulista. Grupos em prol da legalização
do consumo de drogas lideram a manifestação. Ela foi criada
por causa da repressão policial à Marcha da Maconha no dia 21
de maio. Eles declaram, no entanto, que não formam uma Marcha
da Maconha reeditada, porque a pauta também tem reivindicações
de ciclistas, músicos, homossexuais e minorias e exige a liberdade
de expressão. Integrantes da Marcha da Maconha prometem
exibir cartazes e cânticos para levar o debate sobre as políticas
públicas de drogas às ruas.
4) Considere as afirmações que seguem.
I. A Marcha da Maconha foi liberada pela justiça devido à
repressão policial ocorrida em 21 de maio.
II. O tema único que será defendido na marcha a ser
realizada é a descriminalização da maconha.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
5) A função sintática do termo “por decisão do Supremo
Tribunal Federal” é:
a) objeto direto
c) agente da passiva
b) complemento nominal
d) objeto indireto

via tudo que havia
não via a vida
a vida havia
1) Considere as afirmações que seguem.
I. A palavra “via” aparece no poema tanto como substantivo
quanto como verbo.
II. O verbo “via” encontra-se no pretérito imperfeito do
indicativo.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma

6) Considere as afirmações que seguem.
I. A expressão colocada entre travessões (“e não apologia
ao crime”) tem como função destacar o embasamento
da decisão judicial.
II. O termo “apologia” pode ser substituído, sem alteração
de sentido, por “reivindicação”.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
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7) Considere as afirmações que seguem.
I. A expressão destacada no trecho “eles declaram, no
entanto, que não formam uma Marcha da Maconha
reeditada” estabelece relação de adição com o período
anterior.
II. O pronome pessoal do caso reto citado no trecho da
afirmação anterior refere-se aos membros do poder
judiciário.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. A decisão atinge ____ todos os trabalhadores.
II. Ele espera pela decisão judicial ____ anos.
a) a – a
c) à – a
b) a – há
d) à – há
9) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
O policial João Souza desobedeceu as ordens do delegado.
I. Há um erro de regência verbal.
II. O nome próprio deveria estar entre vírgulas, uma vez que
se trata de um complemento nominal.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
10) Assinale a alternativa que não apresenta erro de regência.
a) O filme que assistimos é horrível.
b) Informaram aos alunos de que a aula foi cancelada.
c) Preferimos cinema do que teatro.
d) Ele visa a um bom emprego no futuro.
MATEMÁTICA
11) O salário de Carlos é dividido em parcelas proporcionais
aos números 16; 40; 32 e 24, para pagar suas contas
mensais. Este mês, ele recebeu líquido o valor de
R$3.640,00. A maior dessas parcelas foi de:
a) R$780,00
c) R$1.300,00
b) R$1.040,00
d) R$2.600,00
12) O aumento percentual do salário mínimo de 1996, que era
de R$112,00, para o salário mínimo de 2010, no valor de
R$510,00, foi de:
a) 355,4%
c) 455,4%
b) 365,4%
d) 465,4%
13) As sequências (1;2;x) e (12;y;3) são progressões, cujos
termos são, respectivamente, grandezas inversamente
proporcionais. Assim, o produto entre as razões dessas
progressões vale:
a) 1/2
b) 1
c) 4
d) 6
14) Fui ao shopping e fiz compras em quatro lojas. Em cada
uma em que entrei, gastei metade do que possuía. Em
cada uma das lojas deixei uma gorjeta, para a vendedora,
de R$2,00. No final, ainda possuía R$8,00 que utilizei para
pagar o estacionamento. No início das compras, possuía:
a) R$162,00
c) R$216,00
b) R$188,00
d) R$228,00
15) Na sequência (533; 253; 525; 233; 523; 252; 533; 253; 525;
233; 523; 252;...) com a mesma regularidade, podemos
dizer que na posição 93ª está o número:
a) 525
c) 533
b) 253
d) 523
16) O produto da soma entre três números naturais diferentes
de zero e da soma de seus inversos, admite valores:
a) maiores que 9
c) menores que 9
b) maiores que 3
d) menores que 3
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17) Num município, a sexta parte da população é constituída
por moradores rurais, e um terço destes moradores é da
terceira idade. Se existem 4.000 moradores rurais da
terceira idade neste município, então o município possui:
a) 12.000 habitantes
c) 90.000 habitantes
b) 72.000 habitantes
d) 240.000 habitantes
18) O ouro extraído pelo homem até hoje, segundo uma
pesquisa, encheria um paralelepípedo de base quadrada
de aresta 20m e altura 40m. Sabemos que a densidade
pode ser calculada pela razão entre a massa e o volume.Se
a densidade do ouro é de 20g/cm³, então a massa total já
extraída pelo homem é de aproximadamente:
a) 16.000.000.000g
c) 32.000.000.000g
b) 160.000.000.000g
d) 320.000.000.000g
19) O valor venal de um veículo de passeio é de R$18.400,00
e a alíquota do I.P.V.A. é de 4% sobre esse valor. Se o
pagamento for antecipado, o contribuinte tem um desconto
de 3,5% sobre o valor da alíquota, ou seja, pagará de
I.P.V.A.o valor de:
a) R$736,00
c) R$710,24
b) R$761,76
d) R$706,84
20) Se dois números inteiros são pares e consecutivos e têm
a soma de seus inversos igual a 7/24, então o produto
destes dois números vale:
a) 48
b) 80
c) 120
d) 144
NOÇÕES DE DIREITO
DIREITO CONSTITUCIONAL
21) Analise as afirmativas a seguir com base nos direitos e
garantias fundamentais previstos constitucionalmente:
I. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o
anonimato.
II. É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura, mas dependente, para o seu exercício, de licença
prévia do órgão competente.
III. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
IV. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado
o sigilo da fonte, mesmo quando desnecessário ao exercício
profissional.
É acertado afirmar que:
a) Apenas os itens II e IV estão corretos.
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
22) Com suporte nos direitos sociais previstos na Constituição
Federal, analise as afirmativas abaixo:
I. A lei não poderá exigir autorização estatal para fundação
de sindicatos, ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical.
II. É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
III. Aos trabalhadores compete definir os serviços ou atividades
essenciais que não devem ser paralisados em decorrência
do exercício do direito de greve, decidindo sobre o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
IV. É assegurada a participação dos trabalhadores e
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação.
Pode-se afirmar corretamente que:
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e IV estão corretos.
d) Apenas o item III está correto.
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23) Conforme dispõe a Constituição Federal, são princípios
institucionais do Ministério Público:
a) a unidade, a divisibilidade e a independência funcional.

b) a indivisibilidade, a diversidade de instituições e a
independência administrativa e financeira.
c) a unidade, a autonomia funcional e a subordinação
administrativa ao chefe do Poder Executivo.
d) a independência funcional, a unidade e a indivisibilidade.

24) Constituem funções institucionais do Ministério Público,
previstas constitucionalmente:
a) defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas e da União Federal.
b) requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial.
c) exercer o controle externo da atividade policial e presidir
os inquéritos policiais.

d) promover, privativamente, as ações penais públicas e
privadas.
LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
25) Com apoio nas disposições da Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar
Estadual nº. 734/93), analise as afirmativas abaixo:
I. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão de
execução dentro de sua estrutura institucional.
II. As Procuradorias e as Promotorias de Justiça são órgãos
de administração do Ministério Público.

III. A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão executivo da
Administração Superior do Ministério Público, tem como
Chefe o Procurador-Geral do Estado.
IV. A Comissão de Concurso e o Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional são órgãos auxiliares do
Ministério Público.
É acertado afirmar que:

a) Apenas os itens II e III estão incorretos.

b) Apenas os itens II e IV estão incorretos.
c) Apenas os itens I e III estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos.
26) Assinale a alternativa correta:

a) Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça
destinam-se a dar o suporte administrativo necessário ao
seu funcionamento e ao desempenho das funções dos
Procuradores de Justiça e serão instituídos e organizados
por ato do Procurador-Geral de Justiça.
b) Os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça destinamse a dar o suporte administrativo necessário ao seu
funcionamento e ao desempenho das funções dos
Procuradores de Justiça e serão instituídos e organizados
por ato do Procurador-Geral.

c) As Promotorias de Justiça são integradas por Procuradores
da República encarregados de exercer as funções
institucionais de Ministério Público e tomar as medidas
judiciais e extrajudiciais necessárias à consecução dos
objetivos e diretrizes definidos nos Planos Gerais de
Atuação do Ministério Público e nos respectivos Programas
de Atuação.
d) As Promotorias de Justiça encaminharão ao ProcuradorGeral de Justiça a sugestão de divisão interna dos serviços,
processuais e extraprocessuais, bem como suas alterações,
para deliberação pela Corregedoria-Geral de Justiça.

27) Compõe a Assessoria Técnica do Ministério Público:
a) o Corpo Técnico, constituído por Procuradores de Justiça
da mais elevada instância.
b) o Corpo de Apoio Técnico, constituído de assessores
designados dentre funcionários ou servidores
administrativos, com diploma de nível universitário ou
habilitação legal correspondente e experiência profissional
comprovada em assuntos relacionados com as funções a
serem desempenhadas.
c) o Corpo Técnico, constituído de assessores designados
dentre os servidores administrativos com habilitação legal
correspondente e experiência profissional comprovada em
assuntos relacionados com as funções a serem
desempenhadas.
d) o Corpo Técnico de Apoio, composto por Promotores de
Justiça com habilitação legal e experiência profissional
comprovada em assuntos relacionados com as funções a
serem desempenhadas.
28) No que se refere às atribuições dos órgãos que compõem
a Diretoria Geral, podemos afirmar corretamente que:
a) a Sub-Área de Apoio Técnico tem a única atribuição de
elaborar quadros, tabelas e mapas, pesquisas, ofícios,
contratos, pareceres, planilhas e gráficos.
b) a Sub-Área de Apoio Administrativo tem, dentre outras, a
atribuição de assistir as autoridades nos assuntos
relacionados com a Administração de Pessoal.
c) ao Departamento de Administração cabe prestar, às
unidades do Ministério Público, serviços na área de
administração de material e patrimônio, de compras, de
transportes internos motorizados e de zeladoria,
propiciando-lhes condições de desempenho adequado,
além de outros necessários ao exercício de suas
atribuições.
d) o Corpo de Apoio Técnico da Diretoria Geral tem a atribuição
de prestar assistência técnica ao Procurador-Geral em
assuntos relacionados à sua área de atuação.
DIREITO ADMINISTRATIVO
29) O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo (Lei Estadual nº. 10.261/68) prevê expressamente
o dever do servidor público de:
a) guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e,
especialmente, sobre despachos, decisões ou providências.
b) proceder, exclusivamente na vida pública, de forma que
dignifique a função pública que exerce.
c) comunicar com razoável antecedência as suas ausências
ao serviço, a fim de garantir a continuidade da prestação
do serviço público.
d) abster-se de prestar qualquer informação relacionada com
suas atividades a terceiros, mesmo que interessados
diretamente na informação.
30) É vedado ao servidor público estadual, por expressa
previsão do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo (Lei Estadual nº. 10.261/68):
a) firmar contratos de natureza comercial e industrial com o
Governo, exceto quando representante de terceiro
interessado.
b) constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário
perante qualquer repartição pública, mesmo quando se
tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo
grau.
c) exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou
função em empresas, estabelecimentos ou instituições
privadas, mesmo aquelas de difusão cultural.
d) valer-se de sua qualidade de servidor para desempenhar
atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou
indiretamente, qualquer proveito.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
31) Num hospital, a expectativa do número de pacientes em
tratamento de distúrbios emocionais, para o próximo ano,
é de um aumento de 200% em relação ao ano passado. O
número de pacientes deste hospital, no ano passado, era
de 50. O número de pacientes com esta expectativa, para
o próximo ano, será de:
a) 100
b) 125
c) 150
d) 200
32) Afirmar que não é verdade que João é rico e que Paulo é
baixo é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:
a) João não é pobre ou Paulo não é alto
b) João é rico ou Paulo é baixo
c) João não é rico e Paulo não é baixo
d) Se João é rico, então Paulo é baixo
33) Num viveiro convivem dois tipos de pássaros (A e B). 80%
são pássaros do tipo A e 20% são pássaros do tipo B. Uma
doença matou alguns pássaros do tipo A, mas não matou
nenhum do tipo B. Depois deste incidente, verificou-se que
60% dos pássaros vivos eram do tipo A. O percentual de
pássaros do tipo A que morreram foi de:
a) 18%
b) 20%
c) 37,5%
d) 62,5%
34) Dados os argumentos:
I. Sejam a, b, c números naturais, onde a = b ; b = c, logo
a=c
II. Num escritório; 5/6 dos funcionários têm nível superior;
José é funcionário do escritório, logo José tem nível superior.
Assinale a alternativa correta:
a) Ambos são argumentos dedutivos
b) O argumento I é um exemplo canônico de um argumento
indutivo e o argumento II é um típico argumento dedutivo
c) O argumento II apenas estaria correto se fosse: “No
escritório 5/6 dos funcionários tem nível superior; José é
funcionário do escritório; logo José não é de nível superior
d) O argumento I é um exemplo canônico de um argumento
classificado como válido pela lógica dedutiva. O argumento
II é um argumento que não é classificado como válido pela
lógica dedutiva, denominado indutivo
35) Cintia se programou para ler um livro, lendo três páginas
por dia, mas o livro estava tão interessante que acabou
lendo cinco páginas por dia e terminou de lê-lo dezesseis
dias antes do previsto. O número de páginas deste livro
era de:
a) 75 páginas
c) 100 páginas
b) 90 páginas
d) 120 páginas

39) Dois competidores participam de 8 jogos. Pela regra, temse que, na primeira partida, o ganho é de um ponto, na
segunda partida, ganham-se dois pontos, na terceira
partida, ganham-se quatro pontos e assim por diante. Se
um dos competidores ganhou 31 pontos a mais que o
outro competidor, sabendo-se que não houve empate em
nenhuma partida, então as partidas em que o competidor
de maior pontuação ganhou foram as:
a) Primeira, segunda, terceira, quarta e oitava partidas
b) Primeira, terceira, quarta, quinta e oitava partidas
c) Primeira, terceira, sexta e oitava partidas
d) Segunda, terceira, quinta e sétima partidas
40) Uma professora propôs um desafio aos alunos, utilizando
os conceitos básicos de matemática. O desafio é: sabendose que operando com os números 2 e 4 obtemos resultado
igual a 9; operando com os números 5 e 3 obtemos o
resultado igual a 16, e operando com os números 0 e 0
obtemos o resultado igual a 1, podemos dizer que, operando
com os números 1 e 8, obtemos o resultado igual a:
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
ATUALIDADES

41) Analise o texto abaixo.
“O ar quente e úmido vindo da Amazônia gerou nuvens
carregadas no Sudeste. Na região serrana do Rio, as
montanhas formaram uma espécie de barreira que impediu a
passagem de nuvens e concentrou a chuva numa única área.
Somente em Nova Friburgo, onde a chuva foi mais intensa,
em 12 dias o volume foi 84% a mais do que o previsto para
todo mês de janeiro.”
Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades (acessado em 16/06/2011).
Assinale a alternativa correta relacionada ao texto.
a) O texto está relacionado às intensas chuvas que caíram
na região serrana do Rio de Janeiro, provocando o maior
desastre natural da história do país.
b) O texto diz respeito ao fenômeno do El Niño, comum nos
verões na região da floresta Amazônica, que provoca
grandes estiagens na região Sudeste.
c) O texto trata do aumento dos níveis fluviais da região
Sudeste, o que causou mortes e desabamentos na região
serrana do Rio de Janeiro.
d) O texto nos mostra como estamos preparados para as
catástrofes naturais pois, mesmo com a elevação dos índices
pluviométricos no período as mortes foram minimizadas.
42) Analise a manchete abaixo, publicada no jornal Folha de
São Paulo do dia 08/06/2011.

36) Maria utiliza 7 prendedores de roupa para colocar 6 calças
no varal. Nesta situação, na semana em que tiver 13 calças
para pendurar no mesmo varal, precisará de:
a) 12 prendedores de roupa
b) 13 prendedores de roupa
c) 14 prendedores de roupa
d) 26 prendedores de roupa
37) João ir trabalhar é condição necessária para que Pedro
saia para estudar, e é condição suficiente para que Maria
vá ao mercado. Por outro lado, José encontrar Selma é
condição necessária e suficiente para Sergio reclamar e
é condição necessária para a Maria ir ao mercado. Sergio
não reclamou, logo:
a) Maria foi ao mercado ou José encontrou a Selma
b) João não foi trabalhar e José não encontrou a Selma
c) João foi trabalhar e Maria não foi ao mercado
d) Pedro foi estudar e João não foi trabalhar
38) O transtorno de déficit de atenção (TDAH), segundo
pesquisas, aparece em maior número no sexo masculino.
A razão é de 4:1 em populações epidemiológicas e em
que apenas 5% têm prejuízo cerebral. O número de
pacientes do sexo feminino com prejuízo cerebral, num
grupo de 800 pacientes, é de:
a) 8
b) 10
c) 16
d) 20
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“Crise derruba Palocci; Dilma põe senadora
novata na Casa Civil”

Sobre o ministério da Casa Civil, assinale a alternativa
correta.
a) Cabe ao(a) ministro(a) da Casa Civil o papel de coordenar
os projetos de lei e medidas provisórias que serão publicados
pelo Palácio do Planalto antes que os mesmos cheguem
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, além de
representar o(a) Presidente da República em eventos oficiais
quando o(a) mesmo(a) está impedido de comparecer.
b) O(a) ministro(a) da Casa Civil é responsável principalmente,
entre outras coisas, pela interlocução, assistência e
assessoramento direto e imediato ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, em especial
nos assuntos relacionados com a coordenação e na
integração das ações do Governo.
c) O ministério da Casa Civil é resquício da ditadura militar
pela qual passou o Brasil (1964-1985), sendo que, na época,
era o único ministério ocupado por um não-militar. O nome
perdurou e a função continuou sendo a interlocução entre
interesses militares e civis.
d) A crise à qual a manchete faz menção foi a crise financeira
global iniciada em 2009 e, como responsável pela economia
do país, o então ministro da Casa Civil Antonio Palocci não
resistiu à pressão da opinião pública em função dos
sucessivos aumentos de impostos gerados como
estancamento do processo inflacionário pelo qual estava
passando o Brasil.

43) Em junho de 2011, diversos voos com saída dos
aeroportos de Congonhas e Cumbica com destinos aos
estados da região Sul e dos países do Cone Sul foram
cancelados. Assinale a alternativa correta em relação a
esses cancelamentos.
a) Os cancelamentos foram gerados pelo caos aéreo
provocado pela greve dos funcionários da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil).
b) Os cancelamentos aconteceram em função das cinzas
provocadas pela erupção do vulcão chileno Puyehue.
c) Os cancelamentos foram provocados por excesso de
overbooking (quando empresas aéreas vendem mais
passagens do que acentos existentes nas aeronaves) nos
voos para as áreas citadas no texto.
d) A soma dos acontecimentos mencionados nas altenativas
acima foi a provocadora dos cancelamentos.
44) Analise o texto abaixo.
“O Projeto de Lei nº 1.876/99, elaborado pelo deputado federal
Aldo Rebelo (PCdoB), tramita há 12 anos na Câmara dos
Deputados, em Brasília. Ele foi aprovado em julho do ano
passado por uma comissão especial e colocado em pauta
para ser votado no último dia 12 de maio de 2011. Porém,
prevendo uma derrota, a bancada governista retirou o projeto
de pauta, que agora não tem prazo definido para voltar ao
plenário.”
Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades. Acessado em (16/06/2011)

Assinale a alternativa relacionada ao projeto de lei
mencionado no texto.
a) Lei da Ficha Limpa
c) Reforma Tributária
b) Novo Código Florestal
d) Reforma Política
O texto abaixo refere-se às questões 45 e 46.
“Um terremoto de 9 graus na escala Richter, o mais forte já
registrado no Japão, causou um tsunami que devastou a costa
nordeste do país no dia 11 de março. Ondas de até 10 metros de
altura arrastaram tudo que encontravam pela frente – navios,
barcos, carros, casas e pessoas.”
Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades. Acessado em 16/06/2011.
45) Além dos estragos normais de um desastre dessa
magnitude, assinale a alternativa correta em relação a
outro gravíssimo problema que o Japão enfrentou em
decorrência do terremoto.
a) O vazamento de uma usina nuclear.
b) O desmoronamento de uma montanha sobre Fukushima.
c) A completa destruição do sistema energético japonês.
d) O isolamento provocado pela destruição dos aeroportos
japoneses.
46) Ainda sobre o terremoto, a tsunami e a estrutura geológica
japonesa, assinale a alternativa incorreta.
a) O terremoto no Japão é o quinto mais forte desde 1900,
quando começaram os registros mais confiáveis. O pior
aconteceu em 22 de maio de 1960, no Chile, com
magnitude de 9,5.
b) O Japão está localizado no chamado "anel de fogo do
Pacífico", que concentra as maiores atividades sísmicas
do mundo.
c) A tecnologia empregada na construção dos prédios e as
medidas preventivas evitaram que a catástrofe fosse maior.
d) Assim como no Japão, China, Coréia do Sul e Coréia do
Norte também sofreram consequência dos tremores, haja
visto, que esses países fazem fronteira com o Japão.
O texto abaixo refere-se às questões 47 e 48.
“O presidente da Tunísia, Zine Al-Abdine Bem Ali renunciou em
14 de janeiro de 2011 após um mês de violentos protestos contra
o governo. Ele estava há 23 anos no poder. Foi a primeira vez
que um líder árabe foi deposto por força de movimentos populares.”
Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades. Acessado em 16/06/2011.

47) Acerca do movimento que resultou na renúncia e prisão
do ex-líder tunisiano, assinale a alternativa correta.
a) Os protestos na Tunísia começaram após um jovem de 26
anos ter ateado fogo em seu corpo após ser impedido pela
polícia de vender frutas e legumes em uma barraca de rua.
b) Os protestos foram motivados pela não adesão da Tunísia
à Liga Árabe, principal instituição política supranacional
do mundo islâmico.
c) A queda do presidente tunisiano foi gerada pelos protestos
pela fraude ocorrida nas eleições nacionais em dezembro
de 2010.
d) A Tunísia era o único país islâmico a ter um regime
político ditatorial, o que gerou insatisfação popular e,
consequentemente, os protestos que derrubaram o
presidente.
48) Assinale a alternativa correta em relação aos
desdobramentos e consequências dos protestos tunisianos
a outros países da África do Norte e do Oriente Médio.
a) A mesma onda de protestos atingiu o Marrocos e o Saara
Ocidental, resultando nas quedas de seus respectivos
presidentes que, assim como seu colega tunisiano, também
estavam há décadas no poder.
b) Os principais desdobramentos e consequências do
acontecido na Tunísia foram relacionados à também queda
do presidente egípcio e de uma onda de protestos contra
o ditador Líbio Muammar Gaddafi, resultando em uma
violenta e sangrenta guerra civil na Líbia.
c) Os acontecimentos foram abafados em outros países
árabes pela Liga Árabe a fim de conter a queda nos preços
do barril do petróleo.
d) As consequências dos protestos na Tunísia chegaram até
a Palestina, onde os grupos islâmicos deste país (Hammas
e Fatah) se uniram contra o domínio israelense.
O texto abaixo é referente às questões 49 e 50
“Há muito tempo se discute a realização de uma reforma política
no Brasil. A necessidade de mudanças no sistema é praticamente
uma unanimidade. Entre os diversos motivos que se encontram
por trás dessa discussão, encontra-se a questão da
representatividade e do voto distrital. Considerando o imenso
número de eleitores em alguns Estados e municípios, deputados
ou vereadores exerceriam de fato o papel de seus representantes,
como deve ser numa democracia representativa? O tamanho dos
distritos eleitorais do país (que hoje coincidem com as áreas
estaduais e municipais) não deveria ser diminuído?”
Publicado em http://educacao.uol.com.br/cidadania. Acessado em 17/06/2011.
49) Em relação ao atual sistema eleitoral brasileiro, assinale
a alternativa correta.
a) Para cargos executivos, aplica-se o voto majoritário; para
cargos legislativos, aplica-se o voto proporcional.
b) Para cargos executivos, aplica-se o voto proporcional; para
cargos legislativos, aplica-se o voto majoritário.
c) Para ambos os tipos de cargos, aplica-se o voto
proporcional.
d) Para ambos os tipos de cargos, aplica-se o voto majoritário.
50) Em relação ao voto distrital, assinale a alternativa correta.
a) É considerado o mais adequado para o Brasil, pois, assim,
para as eleições dos cargos legislativos seriam
considerados elegíveis somente os candidatos que
obtivessem uma porcentagem mínima dos votos válidos.
b) Trata-se da eleição de legisladores pela maioria dos votos
dos eleitores
c) Os Estados seriam divididos em distritos, sendo que na
metade dos distritos eleitorais e os deputados seriam eleitos
pelo voto majoritário. A outra metade seria preenchida pelo
voto proporcional, com lista fechada.
d) É o atual sistema para a eleição de vereadores nos
municípios brasileiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51) Quanto às questões presentes na Política Nacional de
Assistência Social, analise as frases abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. A Política Nacional de Assistência Social – (PNAS) definiu
formas de intervenção em conformidade com o grau de
complexidade da necessidade social que se quer atender.
Diante disso, definiu que as situações de risco serão
atendidas em serviços de proteção social especial, divididas
em proteção especial de média complexidade e de alta
complexidade, definidas a partir da preservação ou não
do vínculo familiar.
II. O Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS)
é o principal serviço de proteção social básica, previsto na
PNAS e tem como função central a atenção às famílias e
indivíduos em seu contexto comunitário. A PNAS estabelece
ainda que esse é um serviço de responsabilidade direta
do poder público, ou seja, não poderá ser executado em
parceria ou convênio com organizações da sociedade civil.
III. Embora seja considerado um serviço de Proteção Social
Básica, o CRAS deverá atender às situações de violação
de direitos quando os vínculos familiares não estiverem
rompidos, essa ação se dará tanto na articulação dos
serviços da rede, no monitoramento e vigilância dos riscos
no território, no oferecimento de informações à população,
como na atenção direta às famílias.
a) As afirmativas I e II apenas estão corretas.
b) As afirmativas II e III apenas estão corretas.
c) As afirmativas I e III apenas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
52) O laudo social:
I. É utilizado no meio jurídico como um elemento de prova,
com a finalidade de dar suporte à decisão judicial.
II. Oferece elementos de base social para a formação de um
juízo e tomada de decisões que envolvem direitos
fundamentais e sociais.
III. É resultante do processo de perícia social.
IV. Apresenta o registro das informações mais significativas
do estudo e da análise realizada, e o parecer social.
Analise os itens acima, logo após, assinale a alternativa
correta:
a) Todos os itens são verdadeiros.
b) Os itens II e IV são verdadeiros e o item III é falso.
c) Os itens I e II são verdadeiros e o item IV é falso.
d) Somente o item I é verdadeiro.
53) Ao longo do século XX, mínimos de subsistência passaram
a ser identificados com os princípios de liberdade,
equidade e justiça social, conferindo-lhes um novo status.
Deixa, portanto de girar em torno de necessidades
individuais e extremas, de forma de proteção voluntária
informadas pelo senso comum, para privilegiar
necessidades básicas como matéria de direito, a serem
enfrentadas por políticas resultantes de decisões coletivas.
Com esse entendimento, analise os trechos abaixo, logo
após, assinale a alternativa incorreta:
I. O plano Beveridge nega a adoção de diagnose, avaliações
e propostas interventivas no processo de identificação de
necessidades humanas.
II. Mínimo e básico, são noções assimétricas, que não
guardam, do ponto de vista empírico conceitual, político,
compatibilidade entre si.
III. Na LOAS parece que só haverá provisão mínima se houver
necessidades básicas a satisfazer, de acordo com preceitos
éticos e de cidadania declarados na Constituição Brasileira.
IV. O básico requer investimento de qualidade, é mola mestra
que impulsiona a satisfação básica de necessidades em
direção ao ótimo.
a) Os itens I, II e IV apenas estão incorretos.
b) Os itens II e III apenas estão incorretos.
c) Apenas o item I está incorreto.
d) Todos os itens estão incorretos.
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54) O (ECA) – Estatuto da Criança e do Adolescente aponta as
medidas de proteção e define que essas são aplicáveis
quando os direitos são ameaçados ou violados:
a) Pelos princípios de garantia do direito à participação da vida
comunitária.
b) Por omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; pela ação
ou omissão da sociedade e do Estado ou pela conduta da
criança ou do adolescente.
c) Por falta de inclusão em programas comunitários ou oficiais
que possibilitem o desenvolvimento educacional e social.
d) Pela exclusão dos serviços essenciais de tratamento na área
da saúde.

55) O parecer social é a análise da situação, referenciada em
fundamentos teóricos, éticos, técnicos e legais, inerentes
ao serviço social, e uma finalização de caráter conclusivo
ou indicativo.
a) Esta afirmativa está incorreta.
b) Esta afirmativa está correta.
c) Esta afirmativa está parcialmente incorreta.
d) Esta afirmativa está parcialmente correta.
56) Quanto às questões presentes na Política Nacional de
Assistência Social, analise as frases abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. A Política Nacional de Assistência Social – (PNAS) definiu
formas de intervenção em conformidade com o grau de
complexidade da necessidade social que se quer atender.
Diante disso, definiu que as situações de risco serão atendidas
em serviços de proteção social especial, divididas em proteção
especial de média complexidade e de alta complexidade,
definidas a partir da preservação ou não do vínculo familiar.
II. O Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS) é o
principal serviço de proteção social básica, previsto na PNAS
e tem como função central a atenção às famílias e indivíduos
em seu contexto comunitário. A PNAS estabelece ainda que
esse é um serviço de responsabilidade direta do poder
público, ou seja, não poderá ser executado em parceria ou
convênio com organizações da sociedade civil.
III. Embora seja considerado um serviço de Proteção Social
Básica, o CRAS deverá atender às situações de violação de
direitos quando os vínculos familiares não estiverem rompidos,
essa ação se dará tanto na articulação dos serviços da rede,
no monitoramento e vigilância dos riscos no território, no
oferecimento de informações à população como na atenção
direta às famílias.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I e II apenas estão corretas.
b) As afirmativas II e III apenas estão corretas.
c) As afirmativas I e III apenas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

57) De acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência
Social, a assistência social tem como objetivos:
I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência
e à velhice.
II. Priorização ao atendimento das populações em situação de
rua.
III. Centralização político-administrativa.
IV. Controle de recursos pela comprovação de rendimentos.
V. O amparo às crianças e adolescentes carentes.
VI. Primazia da responsabilidade do Estado.
VII. A promoção da integração ao mercado de trabalho.
VIII. Vinculação a mecanismos contributivos.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
a) II, IV, VI.
c) I, V, VII.
b) I, III, VII.
d) III, V, VIII.

58) As classes trabalhadoras na virada do século XX são mais
exploradas, são mais fragmentadas, são mais complexificadas
(...), e a alienação do trabalho é levada ao limite, e interiorizada
na “alma do trabalhador”. Assim, identifique as alternativas
corretas:
I. Há uma intensificação do tempo, onde o ritmo do trabalho
pode ser reduzido.
II. Tem-se um aumento do trabalho feminino, visto que o capital
percebeu a polivalência feminina no trabalho.
III. Há uma supressão dos assalariados médios.
IV. Há uma exclusão de jovens e velhos no mundo do trabalho.
a) As alternativas I e II estão corretas.
b) As alternativas I e III estão corretas.
c) As alternativas II e III estão corretas.
d) As alternativas II e IV estão corretas.
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59) O projeto de intervenção se constitui em um componente
básico para o exercício da profissão (Assistente Social),
pois, contribui para uma organização sistemática das
ações técnica - profissionais e éticas políticas em resposta
às expressões da questão social presente no cotidiano
profissional. Podemos afirmar que na elaboração do
Projeto de intervenção:
a) A dimensão investigada subsidia a elaboração de projetos
de intervenção.
b) O objetivo geral desdobra-se em atividades consideradas
necessárias para o equacionamento da questão objeto da
intervenção.
c) O estabelecimento de procedimentos, métodos, técnicas
e estratégias de identificação precede à delimitação dos
objetivos.
d) O primeiro passo é identificar o público alvo da intervenção.

60) O profissional (Assistente Social) utiliza-se do planejamento
muitas vezes como instrumento para as ações que pretende
desenvolver. O projeto, nessa perspectiva:
a) Auxilia na consecução das etapas do plano.
b) É desnecessário para a intervenção.
c) Controla a execução da ação.
d) É o meio para organizar as ações.

61) O profissional (Assistente Social), no exercício de suas
funções administrativas, deve avaliar um projeto social.
Para isso, uma das propostas de avaliação mais adequada
é a avaliação participativa porque
a) define coeficientes de disponibilidade e utilização de
recursos, aspectos melhor analisados em conjunto com a
comunidade.
b) em projetos pequenos, reflete melhor a realidade.
c) prevê estratégia de avaliação e lógica de avaliação segundo
a escala dos projetos.
d) prevê a adesão da comunidade no planejamento,
programação, execução, operação e avaliação do mesmo.

62) Na pesquisa qualitativa, são considerados elementos
básicos para a coleta de dados:
a) Observação, questionário e relatório.
b) Observação, entrevista e análise documental.
c) Formulação de hipóteses e entrevista.
d) Amostragem, levantamento bibliográfico e análise.

63) No planejamento para a ação profissional, o Assistente
Social, em sua primeira aproximação com a problemática,
as informações que antecedem são obtidas através de:
a) Pesquisa de dados secundários e observação sistemática.
b) Pesquisa em profundidade de problemas específicos.
c) Análise de conteúdo do discurso da população.
d) Operação dos conceitos básicos da ação programada.
64) A pesquisa qualitativa no Serviço Social assume
importância, pois:
a) Faz um dimensionamento.
b) Insere a concepção dos sujeitos.
c) Presta-se à generalização da realidade.
d) Rompe com a pesquisa quantitativa.

65) Um bom planejamento precisa de requisitos. Aponte a
afirmativa correta:
a) Esta participação precisa estar apoiada na coletividade e
na sociedade, ou seja, todos precisam colaborar de fato
na formulação dos planos.
b) Saber qual o tempo que vai durar para programar o projeto
(curto, médio e longo prazo), pois, a partir disto, podemse criar algumas formas diferentes de aplicação do mesmo.
c) O grupo que estiver coordenando a formulação do projeto
precisa demonstrar confiança e credibilidade a partir do
seu histórico nas atividades do terceiro setor.
d) Precisa haver mudanças e todos precisam estar informados
disto.
66) O projeto é um trabalho
a) realizado para melhorar os gastos, controle de recursos
das fontes de financiamentos.
b) realizado com prazo determinado e recursos estabelecidos
previamente como o tempo, dinheiro, equipamentos e
pessoas.
c) que busca novas fontes de financiamento.
d) que busca melhorar os controles de gastos, estabelecendo
mínimo e máximo.

67) São objetivos do estágio supervisionado:
I. Proporcionar ao (a) aluno (a) a compreensão do processo
de trabalho do (a) assistente social, nos seus diferentes
níveis de intervenção social, administração, planejamento
e pesquisa.
II. Instrumentalizar o (a) aluno (a) para o exercício profissional,
completando sua formação teórico-metodológica e técnicooperativa.
III. Propiciar, no desenvolvimento das suas atividades, a
valorização do compromisso ético-político profissional.
IV. Possibilitar a identificação e a construção de respostas
profissionais às demandas resultantes das particularidades
da questão social na realidade brasileira, com vistas à
defesa das políticas sociais.
V. Exercitar habilidades profissionais traduzidas em
estratégias, procedimentos, práticas específicas e
instrumentais, além da elaboração de projetos de
intervenção social.
a) Estão corretos apenas os números I e III.
b) Estão corretos apenas os números II e IV.
c) Estão corretos apenas os números III e V.
d) Todos os números estão corretos.

68) Considerando que a Constituição brasileira protege a
criança e o adolescente, assegurando-lhes direito à
proteção especial, assinale a alternativa correta:
a) O adolescente trabalhador não tem assegurados os direitos
previdenciários.
b) É permitido o trabalho do adolescente dos 16 aos 18 anos
de idade, desde que autorizado judicialmente.
c) A idade mínima, para admissão ao trabalho na qualidade
de aprendiz, é de 14 anos, sendo proibido o trabalho
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos.
d) É facultativo ao empregador do adolescente trabalhador
permitir o seu acesso à escola.
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69) Identifique se é mito ou realidade:
I. O Serviço Social é uma profissão que tem no seu conjunto
homens e mulheres atuando na realidade social através
do atendimento de inúmeras demandas sociais, de forma
voluntária e gratuita.
II. A institucionalização da profissão é marcada por um
repertório técnico, teórico e metodológico, por competências
e prerrogativas específicas para a atuação em diferentes
áreas.
III. Devido à realidade social e econômica do Brasil, o trabalho
profissional atua somente com a população mais excluída
da sociedade.
IV. O Serviço Social é uma profissão que se opõe ao
assistencialismo através de uma prática que visa à
expansão dos direitos e da dignidade humana.
a) As alternativas I e II são mitos.
b) As alternativas II e IV são realidades.
c) As alternativas II e III são mitos.
d) A alternativa IV é realidade.

70) O assistente social, na esfera da justiça, tem como
atribuições:
I. Fornecer subsídios por escrito, mediante laudos.
II. Desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação,
encaminhamento e prevenção.
III. Atuar em medidas preventivas.
IV. Dar suporte à aplicação da lei.
Analise os itens acima e identifique a alternativa correta:
a) Todos os itens são verdadeiros.
b) Os itens II e IV são verdadeiros e o III é falso.
c) Os itens I e III são verdadeiros e o II é falso.
d) Todos os itens são falsos.

RASCUNHO
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