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O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                      � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.          
                             

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

                   

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 

                   

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 

                   

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público da Companhia de Habitação d o Paraná 
Pág. 1 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público da Companhia de Habitação d o Paraná 
Pág. 2 

 
 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  
  

1. Segundo José Paulo Netto, em seu livro Capitalismo 
monopolista e o serviço social  (São Paulo: Cortez, 
1992), o capitalismo, no último quartel do século XX, 
experimenta profundas modificações no seu 
ordenamento e na sua dinâmica econômica, com 
incidência necessárias na estrutura social e nas 
instâncias políticas das sociedades nacionais que 
envolvia. Trata-se de um período histórico em que o 
capitalismo concorrencial sucede o capitalismo dos 
monopólios.  
 
Em relação a esse período, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O capitalismo monopolista recoloca, em 

patamares mais altos, o sistema totalizante de 
contradições que confere à ordem burguesa os 
seus traços basilares de unidade e solidariedade. 

B) O monopólio faz aumentar a taxa de 
empregabilidade reduzindo sensivelmente o 
exército industrial de reserva. 

C) Os preços e serviços produzidos pelos 
monopólios tendem a diminuir gradativamente. 

D) As organizações monopólicas obedecem à 
urgência de um objetivo primário: o acrescimento 
dos lucros capitalistas por meio do controle dos 
mercados. 

E) As taxas de juros tendem a ser mais baixas nos 
setores monopolizados. 

  
  
2. Quando se fala de política pública, está se falando de 

uma política cuja principal marca definidora é o fato 
de ser pública, isto é, de todos, e não porque seja 
estatal (do Estado) ou coletiva (de grupos 
particulares da sociedade) e muito menos individual. 
O caráter público dessa política não é dado apenas 
pela vinculação com o Estado nem pelo tamanho do 
agregado social que lhe demanda atenção, mas pelo 
fato de significar um conjunto de decisões e ações 
que resulta ao mesmo tempo de ingerências do 
Estado e da sociedade. Segundo Potyara A. P. 
Pereira, em seu texto apresentado no livro Políticas 
Social no Capitalismo: tendências contemporâneas. 
(2008, pp. 87 - 107.), a política pública apresenta as 
seguintes características:  
 
I. Constitui um marco ou linha de orientação para 

ação pública, sob a responsabilidade de uma 
autoridade também pública (um organismo que 
aloca e administra bens públicos, como saúde, 
educação, assistência, entre outros) sob o 
controle da sociedade. 

II. Visa concretizar direitos sociais conquistados 
pela sociedade e incorporados nas leis. 

III. Guia-a pelo interesse da soberania particular e 
privada e principalmente do gestor municipal. 

IV. Deve visar à satisfação da rentabilidade 
econômica privada e às necessidades do capital.  

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas as opções I, II e IV. 
B) Apenas a opção II. 
C) Apenas a opção I. 
D) Apenas as opções I e IV.  
E) Apenas as opções I e II. 

  
  
3. Segundo Pereira (2008), no âmbito da cidadania, os 

direitos sociais são os mais dinâmicos e, 
consequentemente, os que têm se multiplicado e se 
especializado. Nos últimos anos é possível detectar o 
aparecimento de novos sujeitos ou titulares de 
direitos, cujas garantias legais se especificaram 
guiadas pelo critério das diferenças concretas que 
distinguem esses sujeitos entre si, tais como idosos, 
crianças, mulheres, pessoas com deficiência etc. Os 
direitos geralmente estão classificados em gerações, 
de acordo com a ordem cronológica de seu 
aparecimento e reconhecimento a partir de certas 
exigências humanas e princípios orientadores.  
 
Relacione a primeira coluna com a segunda: 

 
(1) Direitos de primeira geração 
(2) Direitos de segunda geração 
(3) Direitos de terceira geração  
(4) Direitos de “quarta” geração 

 
(___) Direitos sociais (surgiram das exigências 
relacionadas à necessidade de combinar liberdade 
com igualdade, sobretudo para satisfação das 
necessidades básicas).  
(___) Direitos civis (surgiram das exigências 
relacionadas à vida e à liberdade individual). 
(___) Direitos políticos (surgiram exigências 
relacionadas às liberdades políticas e ao direito de 
participar do governo e da sociedade). 
(___) Direitos difusos (surgiram de exigências mais 
controvertidas que afetam a humanidade inteira e/ou 
que têm a ver com os avanços tecnológicos e com a 
mundialização da economia, da política e da cultura, 
requerendo solidariedade e fraternidade). 

 
A sequência CORRETA, de baixo para cima, é: 
 
A)  3 - 1 - 2 - 4 
B)  4 - 1 - 2 - 3 
C)  1 - 2 - 3 - 4 
D)  2 - 1 - 4 - 3 
E)  4 - 3 - 2 - 1 
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4. O tema dos movimentos sociais constitui-se numa 
das grandes novidades na sociologia brasileira nos 
anos de 1970 e 1980, tendo sido considerado, por 
alguns analistas, como fonte de renovação nas 
ciências sociais na forma de fazer política. O 
destaque inicial foi a emergência dos movimentos 
sociais populares urbanos, reivindicatórios de bens e 
equipamentos coletivos de consumo e questões em 
torno da moradia. Mais tarde as lutas diziam respeito 
a campos temáticos tais como: meio ambiente, 
direitos humanos, gênero, questões étnico-raciais, 
religiosas, movimentos culturais etc. Já nos anos 
1990 alguns movimentos se articularam com as 
formas institucionalizadas de participação social 
presentes nos inúmeros conselhos, especialmente os 
conselhos gestores, os conselhos de representação 
municipal, os conselhos do orçamento participativos 
etc.  
A partir dessa breve incursão histórica, construída 
por  Maria da Gloria Gohn em seu livro: Movimentos 
sociais no início do século XXI (Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2010), é possível afirmar: 
 
I. Os movimentos sociais são ações sociais 

individuais de caráter sociopolítico e cultural que 
viabilizam distintas formas de grupos particulares  
se organizarem e expressarem suas demandas. 

II. Na ação concreta dos movimentos sociais 
adotam-se diferentes estratégias que variam da 
simples denúncia, passando para pressão direta 
(mobilização, marchas, concentrações, 
passeatas, distúrbios à ordem constituídas, atos 
de desobediência civil, negociação etc.) até 
pressões indiretas. 

III. Na atualidade os principais movimentos sociais 
atuam por meio de redes sociais, locais, 
regionais, nacionais e internacionais e utilizam-se 
muito dos novos meios de comunicação e 
informação como a Internet. 

IV. Tanto os movimentos sociais dos anos de 1980 
como os atuais têm construído representações 
simbólicas afirmativas por meio de discursos e 
práticas. 

V. Existem movimentos sociais conservadores, 
muitos deles fundamentados nas xenofobias 
nacionalistas, religiosas e raciais.  

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.  
C) Apenas as afirmativas I, III e V. 
D) Apenas as afirmativas II, III e V. 
E) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.  

  
  
  
  

5. Está solidamente estabelecida na bibliografia que de 
alguma forma estuda o surgimento do Serviço Social 
como profissão, a sua vinculação com a chamada 
“questão social”. Mesmo entre os autores que não se 
notabilizam por uma abordagem crítica e 
analiticamente fundada do desenvolvimento 
profissional, não há dúvidas em relacionar o 
aparecimento do Serviço Social com as mazelas 
próprias à ordem burguesa, com as sequelas 
necessárias dos processos que comparecem na 
constituição e no evolver do capitalismo, em especial 
aqueles concernentes ao binômio 
industrialização/urbanização, tal como esse se 
revelou no curso do século XIX. (Netto, 1992, p.13).  
 
Em relação à “questão social” assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. 

 
(___) Por questão social, no sentido universal do 
termo, queremos significar o conjunto de problemas 
políticos, sociais e econômicos que o surgimento da 
classe operaria impôs no curso da constituição da 
sociedade capitalista. 
(___) A questão social está fundamentalmente 
vinculada ao conflito entre capital e trabalho. 
(___) A tese sustentada por José Paulo Netto é que, 
em função das novas configurações societárias a 
partir do século XXI, é possível falar em uma “nova 
questão social”. 
(___) A expressão surgiu para dar conta do 
fenômeno mais evidente da história da Europa 
Ocidental, que experimenta os impactos da primeira 
onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último 
quartel do século XVIII. Trata-se do fenômeno do 
pauperismo. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
A) F - V - V - F 
B) F - F - F - V 
C) V - V - F - V 
D) V - F - F - V 
E) F - F - V - F 

  
  
6. O governo federal lançou o Plano Brasil sem Miséria, 

que agrega transferência de renda, acesso a serviços 
públicos, nas áreas de educação, saúde, assistência 
social, saneamento e energia elétrica, bem como 
inclusão produtiva. Para tanto, estão sendo 
empreendidos esforços na relação entre as três 
esferas de governo. Os diagnósticos realizados por 
institutos e órgãos de referência indicam que a 
pobreza no Brasil possui particularidades regionais 
que exigem estratégias diferentes para o campo e 
para a cidade.  
 
Sobre os aspectos essenciais da operacionalização 
do Plano Brasil sem Miséria, analise as proposições 
a seguir:  
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I. A busca ativa será a estratégia utilizada para 
localizar, cadastrar e inserir famílias no Plano. 

II. A Bolsa Verde é uma estratégia definida para 
incentivar crianças e jovens residentes em áreas 
rurais para que acessem a escola e recebam 
uma bolsa. 

III. O Plano Brasil sem miséria é direcionado aos 
brasileiros que residem em domicílios cuja renda 
per capita mensal é de R$ 70,00, o que 
caracteriza a extrema pobreza, segundo o 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. 

IV. O Plano Brasil sem Miséria aprimorou o 
Programa Comunidade Solidária, iniciado no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, e 
ampliou suas metas para erradicar a extrema 
miséria. 

V. Os Centros de Referência de Assistência social 
foram definidos como pontos de atendimento dos 
programas do Plano Brasil sem Miséria. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas a proposição I. 
B) Apenas as proposições II e IV. 
C) Apenas a proposição III. 
D) Apenas as proposições I, III e V. 
E) Todas as proposições. 

  
  
7. O sistema capitalista passa por mais uma de suas 

crises cíclicas, o que tem gerado posicionamentos 
diversos sobre as alternativas de sustentabilidade 
dos países diante das ameaças. A conjuntura atual é 
de uma crise sem precedência e com efeitos 
catastróficos que exigem medidas de regulação dos 
mercados.  
 
Sobre as características do capitalismo financeiro 
diante da crise atual, analise as afirmativas abaixo: 

 
I. Entre as medidas de austeridade exigidas de 

países em crise, destaca-se a ampliação do 
gasto público e de custos salariais para melhorar 
a capacidade de compra da população.  

II. Entre as consequências da crise do sistema 
capitalista destacam-se a redução dos direitos e 
a ampliação do desemprego. 

III. Uma das características do sistema capitalista 
financeiro é o desenvolvimento de mercados 
especulativos. 

IV. A crise na zona do euro possui uma relação com 
a crise internacional e com o nível de 
endividamentos dos países e déficit 
orçamentário. 

V. As agências de avaliação de risco interferem no 
nível de confiança de investidores por 
classificarem os países quanto à capacidade de 
pagamento de dívidas. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
B) Apenas as afirmativas I, II e III. 
C) Apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
E) Todas as afirmativas. 

  
  
8. Analistas, como Ricardo Paes de Barros, consideram 

que houve uma evolução positiva dos indicadores de 
desigualdade no Brasil, a partir de 2001, mas 
significativa queda da pobreza a partir de 2003. 
(BARROS, Ricardo P. [et. al]: In Políticas para o 
desenvolvimento social: superar a pobreza e 
promover a inclusão. Brasília: DF: MDS/Unesco, 
2010).  
 
Sobre os fatores relacionados à redução da pobreza, 
analise as assertivas abaixo: 

 
I. O programa Bolsa Família permitiu redução da 

pobreza e da extrema pobreza. Já os benefícios 
assistenciais, como o benefício de prestação 
continuada, pouco incidem na redução da 
pobreza, já que são destinados apenas aos 
idosos e pessoas com deficiência. 

II. Políticas sociais de transferência de renda 
permitem a redução da pobreza e extrema 
pobreza. 

III. Políticas econômicas garantidoras do aumento 
progressivo das rendas do trabalho contribuem 
para a redução da pobreza. 

IV. Programas de transferência de renda não 
interferem na redução da pobreza. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as assertivas I e III. 
B) Apenas a assertiva II. 
C) Apenas as assertivas II e III. 
D) Apenas a assertiva III. 
E) Todas as assertivas. 

  
  
9. A Constituição Federal de 1988 representa um 

grande marco político e organizativo para a 
implementação de políticas sociais no Brasil. São 
afirmadas novas diretrizes fundamentais para a 
reconfiguração da gestão e do controle social. No 
caso da assistência social, as novas diretrizes 
permitiram avanços importantes na relação entre os 
entes federados. Considerando o reordenamento 
político-administrativo desencadeado com a Lei 
Orgânica de Assistência Social (Lei nº. 8742/93 – 
LOAS) e as mudanças recentes, com a Política 
Nacional de Assistência Social (2004) e a Norma 
Operacional Básica de Assistência Social (2005), 
analise as afirmativas: 
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I. Após a LOAS e a implementação dos Centros de 
Referência de Assistência Social, os serviços 
passam a ser continuados e estatais. Desse 
modo a filantropia deixa de ser exercida na 
assistência social, o que representa um grande 
avanço dada a história de benemerência e 
“clientelismo”. 

II. Após a LOAS a assistência social passa a ser 
organizada a partir das seguintes diretrizes: 
descentralização político-administrativa; 
participação da população por meio de 
organizações representativas; e primazia da 
responsabilidade do Estado na condução da 
política em cada esfera de governo. 

III. A LOAS institui o Benefício de Prestação 
Continuada e a renda mensal vitalícia para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
ambos operacionalizados pelo Instituto do 
Seguro Social – INSS. 

IV. Após a LOAS e demais legislações da 
assistência social são criadas instâncias de 
controle social e de pactuação intergestores. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as afirmativas II e IV. 
B) Apenas as afirmativas I e II. 
C) Apenas as afirmativas I, II e III. 
D) Apenas as afirmativas II e III. 
E) Todas as afirmativas. 

  
  
10. Segundo o Novo Código Civil brasileiro, constituem-

se pessoas jurídicas de direito privado as 
associações, as fundações e as sociedades. As 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos constituem o chamado “terceiro setor”, que 
teve uma ampla expansão desde o final dos anos 
1990, no Brasil.  
 
Acerca dessas pessoas, é INCORRETO afirmar: 

 
A) As associações são constituídas pela união de 

pessoas com interesses comuns não 
econômicos. 

B) Há sociedades com fins lucrativos e sem fins 
lucrativos. 

C) As fundações somente poderão constituir-se para 
fins religiosos, culturais, morais ou de 
assistência. 

D) As sociedades terão sempre finalidade 
econômica. 

E) Há associações de cunho social e de cunho 
associativo. 

 
 
 
 
 
 

11. MONTAÑO é um criterioso autor que discute o papel 
do terceiro setor na execução das políticas sociais, 
criticando o modelo de intervenção pública para 
enfrentamento da questão social em tempos de 
neoliberalismo.  
 
Os princípios que caracterizam as políticas sociais 
nesse contexto, têm como orientação ético-política: 

 
A) Ampliar a tributação direta (patrimônio, herança, 

renda) e reduzir a tributação indireta (consumo), 
para aumento da base orçamentária para as 
políticas sociais. 

B) A estatização das respostas à questão social 
para garantir a legitimidade do sistema. 

C) O princípio de solidariedade universal é 
substituído pelos princípios de focalização e de 
contribuição. 

D) A remercantilização das políticas sociais com 
vistas a garantir o acesso da nova classe média 
às políticas públicas. 

E) Reduzir os impactos do fortalecimento dos 
estados nacionais sobre as políticas sociais. 

  
  
12. As categorias público, publicização, público não 

estatal têm sido incorporadas ao discurso de  uma 
multiplicidade de atores sociais, entre eles governos, 
movimentos sociais, profissionais, ONGs, 
associações comunitárias, entre outros, criando a 
imagem de um suposto consenso universal em torno 
do seu significado. 
 
Na perspectiva do projeto ético-político do Serviço 
Social, seria INCORRETO afirmar: 
 
A) A publicização requer a dinamização da 

participação social tanto dentro como fora do 
Estado. 

B) A esfera pública é o lócus onde se expressam os 
diferentes interesses da sociedade. 

C) O processo de publicização crescente pode 
alterar a tendência histórica de subordinação da 
sociedade civil ao Estado. 

D) A publicização expressa uma dinâmica 
sociopolítica que envolve a organização e a 
representação de interesses coletivos na cena 
pública. 

E) A esfera pública diz respeito aos espaços de 
atuação governamental. 

  
  
13. As redes sociais são hoje instrumentos altamente 

eficazes na mobilização para ações coletivas dentro 
do espaço público, auxiliando, entre outros aspectos, 
no fortalecimento institucional das organizações. 
Segundo SCHERER-WARREN (1996), “a idéia de 
rede implica pensar na possibilidade de integração da 
diversidade”.  
 
Dado esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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A) O trabalho em rede proporciona a expansão da 
capacidade relacional das organizações. 

B) As redes sociais, ao fortalecerem 
institucionalmente as organizações, facilitam a 
expansão da credibilidade e a captação de 
recursos por elas mesmas. 

C) As redes organizam-se horizontalmente, sem 
hierarquias. 

D) A existência e as atividades das redes dependem 
da iniciativa de cada uma de suas partes e não 
de uma instância central. 

E) As redes organizam-se verticalmente, segundo 
uma estrutura hierárquica que depende da força 
política da organização central. 

  
  
14. A avaliação de projetos e programas sociais é 

orientada por 3 (três) grandes finalidades: avaliação 
de eficácia, de eficiência e de efetividade das ações 
desenvolvidas.  
 
Sobre essas finalidades, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Eficácia refere-se à avaliação de processos e 

alcance dos objetivos. 
B) Eficiência é avaliação custo benefício. 
C) A avaliação de eficácia pode ser desenvolvida em 

qualquer etapa de implementação do programa. 
D) Efetividade é avaliação de processos. 
E) A avaliação de efetividade analisa os impactos do 

programa para alguém ou algo ou situação.  
  
  
15. O planejamento em Serviço Social constitui-se numa 

importante ferramenta para o trabalho profissional do 
assistente social. Realiza-se a partir de um processo 
de aproximações que tem como centro de interesse a 
situação delimitada como objeto de intervenção. 
Assumida a decisão de planejar, o movimento de 
reflexão-decisão-ação-reflexão que o caracteriza vai 
realizando concomitantemente várias aproximações.  
 
É INCORRETO afirmar: 

 
A) A montagem de planos, programas e/ou projetos 

constitui-se numa das aproximações do processo 
racional de planejamento. 

B) Na dinâmica do planejamento, ocorre a 
elaboração de documentos relativos a cada fase 
metodológica desenvolvida. 

C) O conteúdo de cada fase do planejamento vai 
depender da estrutura e das circunstâncias 
particulares de cada situação. 

D) Esses processos devem estar nitidamente 
ordenados. 

E) O planejamento constrói uma ação sistemática na 
intervenção que supera aquelas simplesmente 
construídas no imediato da prática. 

 
 
 

16. BARROCO (2009) conceitua Código de Ética como 
um conjunto de valores e princípios, normas morais, 
direitos, deveres e sanções, orientador do 
comportamento individual dos profissionais, dirigido à 
regulamentação de suas relações éticas com: 
 
A) Usuários, justiça e instituições empregadoras. 
B) Justiça, família e governantes. 
C) Governantes, família e usuários. 
D) Instituições empregadoras, usuários e 

governantes. 
E) Partidos políticos, governantes e justiça. 

  
  
17. PAIVA e SALES (2003, p. 177) afirmam que, 

segundo o atual código de ética, o assistente social, 
embora seja um profissional liberal, deve seguir 
princípios e deveres construídos coletivamente para 
sua atuação na sociedade.  
 
Assinale a alternativa que contempla os princípios 
presentes no Código de Ética Profissional em vigor: 

 
A) Fidelidade aos interesses sociais; defesa 

intransigente dos direitos humanos; e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo. 

B) Pessoa humana como centro, objeto e fim da 
vida social; ampliação e consolidação da 
cidadania. 

C) Reconhecimento da liberdade como valor ético 
central; garantia do pluralismo. 

D) Defesa do aprofundamento da democracia; 
participação; subsidiariedade.  

E) Posicionamento em favor da equidade e justiça 
social; autodeterminação. 

 
18. Marque (V) quando verdadeira ou (F) quando falsa.  

 
Entende-se a entrevista social como um instrumento 
que garante a aproximação entre assistente social e 
usuário(s) e possibilita um processo de 
desconstrução, construção e reconstrução da 
problemática vivenciada pelos usuários (CARDOSO, 
2008). 

 
Entre os itens abaixo, identifique aqueles que 
constituem fases ou partes de uma entrevista: 

 
(___) Planejamento 
(___) Dramatização 
(___) Desenvolvimento ou execução propriamente 

dita 
(___) Questionamento 
(___) Registro 
(___) Conquista 
(___) Encerramento 
(___) Escuta qualificada 
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Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo: 
 

A) V - F - V - V - V - F - V – V 
B) V - F - V - F - V - F - V - F 
C) V - V - F - V - V - V - F - V 
D) V - F - V - F - V - F - V - V 
E) V - V - V - V - V - F - V - V 

  
  
19. Segundo MAGALHÃES (2003, p. 54), a “visita 

domiciliar como um dos instrumentos utilizados pela 
profissão desde sua origem constitui parte integrante 
da competência técnico–operativa do assistente 
social”. (Adaptado). 
 
Assinale, entre as alternativas abaixo, a CORRETA.  

 
A) Trata-se de um instrumento que tem como 

principal objetivo conhecer as condições e modos 
de vida da população usuária na particularidade 
de seu contexto sociocultural de relações sociais. 

B) A visita domiciliar, assim como os demais 
instrumentos, é de uso privativo do assistente 
social e deve romper com a mera constatação. 

C) A visita domiciliar, um dos principais instrumentos 
de controle das classes populares, é utilizada 
pelas instituições e pelo serviço social. 

D) O objetivo da visita é clarificar situações, 
considerar “o caso” na particularidade e monitorar 
o comportamento das famílias. 

E) Ao realizar visita domiciliar, o assistente social 
deve ter presente que, ao solicitar assistência do 
Estado, a família deixa de ter sua residência 
como espaço privado.  
 

  
20. Assinale a afirmativa CORRETA.  

 
“O Relatório Social, enquanto recurso instrumental, é 
utilizado no Serviço Social desde 1935, nos Estados 
Unidos, quando Mary Ellen Richmond fez um 
levantamento de vários relatórios sociais elaborado 
por profissionais da época.” (Cardoso, 2008, p.80). 
Instrumento importante da prática profissional, a 
elaboração do relatório requer alguns cuidados, dos 
quais destaca(m)-se: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) No relatório devemos ter um cuidado especial 
com as falas literais dos usuários por que 
optamos registrar e preservar. Após colocar a 
fala da pessoa entre aspas e itálico, 
acrescentamos as siglas SIU e SIC, que se 
referem respectivamente a: SIU – Segundo 
Informações do Usuário ou Cliente. 

B) O Relatório Social deve ser redigido na 1ª pessoa 
do singular, pois é uma ação individual, 
personalizada e representa a visão do 
profissional sobre uma dada realidade. 

C) Devem-se registrar somente aquelas situações 
mais complexas e que exigem estudo 
aprofundado, pois o relato detalhado toma tempo, 
tirando o profissional das mobilizações populares.  

D) Ao elaborar-se o Relatório Social devem-se levar 
em consideração os objetivos e interesses da 
instituição para a qual o profissional assistente 
social trabalha. 

E) A guarda do material (relatórios e outras 
documentações) do serviço social, para 
otimização do espaço físico, pode ficar sob a 
guarda dos setores administrativos. 
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PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  

  
Leia o seguinte texto, adaptado do sítio 
drauziovarella.com.br, que servirá de base para as 
próximas 05 (cinco) questões:  

 
Obesidade na Infância: mitos e verdades 

 
Drauzio Varella 

 
O tempo em que a desnutrição das crianças 

envergonhava o país está perto do final. Não que 
tenhamos virado essa página da história: 6% das 
crianças com menos de 05 anos ainda apresentam déficit 
de altura, mas em 2006-2007 havia 7,1%. Na década de 
1970, o déficit de altura atingia 29,3% das crianças na 
faixa dos 05 aos 09 anos; hoje, essa porcentagem caiu 
para 7,2%. Por razões óbvias, esses números são 
maiores nas regiões Norte e Nordeste e nas famílias de 
renda mais baixa. O que se nota é que, ao contrário da 
escassez de alimentos que martirizava parte significante 
da população, o desenvolvimento e a distribuição de 
renda um pouco menos perversa trouxeram para os 
brasileiros um problema característico dos países mais 
ricos: a obesidade infantil. 

Segundo o IBGE, uma em cada três crianças de 05 
a 09 anos está com excesso de peso, e 14,3% são 
obesas.  Nos últimos 35 anos, o excesso de peso na 
adolescência aumentou seis vezes. Na faixa de 10 a 19 
anos. Ele já atinge 21,5% da população. Esses números 
são assustadores, porque a probabilidade de uma 
criança gordinha tornar-se adulto obeso é de 90%. 

As causas do aumento da prevalência de 
obesidade na infância têm sido atribuídas ao consumo de 
alimentos de elevado teor calórico e à falta de atividade 
física. É lógico que a oferta sem fim de doces, biscoitos e 
chocolates anunciados o tempo todo pelos meios de 
comunicação de massa, por meio de campanhas 
publicitárias apelativas e condenáveis, o tempo de 
inatividade diante da TV e do computador e a violência 
nas cidades modernas conspiraram para reduzir o gasto 
energético da criança de hoje, mas há outros fatores 
envolvidos. Esses fatores incluem o ganho excessivo de 
peso materno durante a gravidez, o fumo durante a 
gestação, a amamentação por período menor do que o 
recomendado e a diminuição do número de horas de 
sono na infância.  

Ao redor da 15a semanas da vida fetal, surgem as 
primeiras células especializadas em armazenar gordura, 
os adipócitos. No decorrer do primeiro ano de vida, os 
adipócitos praticamente não se multiplicam, apenas 
crescem e se enchem de gordura para criar reservas de 
energia que serão mobilizadas, quando a criança 
começar a andar. À medida que a criança cresce e se 
movimenta, esses depósitos serão consumidos 
gradativamente até atingir os níveis mais baixos aos 05 

ou 06 anos. As que chegam com excesso de peso nessa 
idade correm risco de assim permanecer na vida adulta. 
O aumento excessivo de peso da mãe grávida interfere 
com o programa que controla o ciclo metabólico do feto. 
Os estudos mostram que os filhos de mulheres que 
engordam excessivamente durante a gravidez correm 
48% mais risco de chegar com excesso de peso aos 07 
anos. 

O sabor do leite materno não é o mesmo em todas 
as mamadas; ocorrem modificações no decorrer do dia 
em função da alimentação da mãe. Bebês alimentados 
com mamadeira não experimentam tal variedade de 
sabores, pois o gosto do leite em pó é sempre o mesmo. 
Estudos mostram que a diversidade de sensações 
gustativas ligadas à amamentação está associada ao 
desenvolvimento de paladares mais variados. As 
crianças têm preferência inata por sabores doces e 
salgados, rejeição pelos amargos e azedos e dificuldade 
para aceitar novas experiências gustativas. Calcula-se 
que devam ser expostas de cinco a dez vezes, em 
média, para adaptar-se ao gosto de um novo alimento. 

Pois bem: está comprovado que nessa fase da vida 
(primeira infância), existe nítida predisposição para 
alimentos com alta densidade calórica, por causa do 
gosto agradável e por levar à saciedade mais 
prontamente. Consecutivamente, se não houver 
insistência na oferta do leite materno, o paladar poderá 
se fixar exclusivamente em doces e gorduras. Portanto, a 
prevenção da obesidade infantil começa na gestação; a 
do adulto dura a vida inteira. 

 
21. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

 
A) Diferentemente do que imagina o senso comum, 

o consumo de alimentos muito calóricos não está 
relacionado ao aumento do número de casos de 
obesidade infantil. 

B) O sedentarismo (falta da prática de exercícios 
físicos) é uma das causas do aumento da 
prevalência da obesidade na infância. 

C) O problema da obesidade infantil é gravíssimo 
porque uma criança obesa está fadada a se 
tornar um adulto obeso, ou seja: não há maneiras 
de vencer o problema; daí a necessidade da 
prevenção. 

D) O consumo de leite em pó é uma das principais 
causas do aumento em seis vezes dos índices 
relacionados à obesidade infantil.  

E) O paladar de um bebê não está preparado para 
diferenciar sabores; daí o motivo de ser 
ineficiente qualquer tentativa de prevenir a 
obesidade antes do primeiro ano de vida. 
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22. Com relação ao artigo de Drauzio Varella, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) Os índices relacionados ao déficit de altura 

caíram nas últimas décadas, mas tal problema 
ainda não foi erradicado. 

B) Filhos de mulheres obesas têm cerca de 50 
vezes mais chance de serem adultos obesos do 
que filhos de mulheres magras. 

C) Hoje, o excesso de peso atinge menos de um 
quarto (1/4) da população de 10 a 19 anos; isso, 
no entanto, não deve ser comemorado: ao 
contrário, trata-se um dado alarmante.  

D) Por volta do quarto mês de gestação ocorre o 
surgimento dos adipócitos. 

E) As células especializadas em armazenar gordura 
praticamente não se multiplicam nos primeiros 12 
(doze) meses de vida do bebê.  

 
 

23. Segundo o texto, são causas do aumento dos índices 
de obesidade infantil, EXCETO: 

 
A) A violência das cidades contemporâneas. 
B) A publicidade irresponsável, que incentiva, sem 

descanso, o consumo de alimentos ricos em 
açúcares e gorduras. 

C) O excesso de amamentação. 
D) O ato de fumar durante a gravidez. 
E) A redução do tempo de sono das crianças. 

 
24. Qual dos períodos abaixo sintetiza 

CORRETAMENTE as ideias centrais apresentadas 
no texto? 

 
A) No que tange ao aumento do número de casos 

de obesidade infantil, o principal agravante é o 
excesso de consumo de alimentos do tipo “fast-
food”; para vencer o problema, é preciso redefinir 
os hábitos alimentares, a começar pela não 
ingestão de leite em pó, doces, biscoitos e 
chocolates. 

B) O ganho excessivo de peso materno durante a 
gestação pode gerar casos de obesidade infantil;  
isso comprova que o problema do excesso de 
peso é genético e não retroativo. 

C) A obesidade na fase adulta é, aparentemente, um 
problema sem solução; daí a importância de se 
prevenir o problema, a começar pelo 
“treinamento” do paladar dos bebês, que deve se 
fixar em determinados sabores. 

D) Quando o assunto é obesidade, a prevenção 
deve começar já na gravidez, a fim de se evitar a 
obesidade infantil; caso contrário, poderá ter 
início um problema de longa duração: as chances 
de uma criança gordinha se tornar um adulto 
obeso são bastante altas. 

E) Apesar de os índices relacionados ao déficit de 
altura estarem em franca decadência, os 

números ligados à obesidade infantil 
praticamente triplicaram nos últimos dez anos; 
isso revela o advento de um problema 
gravíssimo, fruto do mundo moderno, marcado 
pelo sedentarismo e pelo consumismo 
desmedido. 

 
 

25. Após a leitura do parágrafo apresentado abaixo, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
“O sabor do leite materno não é o mesmo em 

todas as mamadas; ocorrem modificações no 
decorrer do dia em função da alimentação da mãe. 
Bebês alimentados com mamadeira não 
experimentam tal variedade de sabores, pois o gosto 
do leite em pó é sempre o mesmo. Estudos mostram 
que a diversidade de sensações gustativas ligadas à 
amamentação está associada ao desenvolvimento de 
paladares mais variados. As crianças têm preferência 
inata por sabores doces e salgados, rejeição pelos 
amargos e azedos e dificuldade para aceitar novas 
experiências gustativas. Calcula-se que devam ser 
expostas de cinco a dez vezes, em média, para 
adaptar-se ao gosto de um novo alimento.” 

 
A) Em “Calcula-se que devam ser expostas de cinco 

a dez vezes (...)”, não se pode deslocar o 
pronome “-se” para o início do período, por 
motivo de inadequação à norma-padrão.  

B) Em “Bebês alimentados com mamadeira não 
experimentam tal variedade de sabores, pois o 
gosto do leite em pó é sempre o mesmo.”, a 
palavra “pois” tem função explicativa. 

C) O trecho “Estudos mostram que a diversidade de 
sensações gustativas ligadas à amamentação 
está associada ao desenvolvimento de paladares 
mais variados.” pode ser reescrito, sem prejuízo 
do sentido original, desta maneira: “Estudos 
mostram o seguinte: a diversidade de sensações 
gustativas ligadas à amamentação está 
associada ao desenvolvimento de paladares mais 
variados.” 

D) Em “(...) para adaptar-se ao gosto de um novo 
alimento.”, é possível deslocar o pronome “-se” 
para antes da palavra “adaptar”, sem prejuízo do 
sentido original nem ocorrência de inadequação 
gramatical.  

E) Em “O sabor do leite materno não é o mesmo em 
todas as mamadas; ocorrem modificações no 
decorrer do dia em função da alimentação da 
mãe.”, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por 
“contudo”, sem prejuízo do sentido original. 
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Leia o texto abaixo, adaptado do Estadão  de 
22/11/2011, que servirá de base para as próximas 05  
(cinco) questões: 

 
Altos e baixos 

 
Bethânia cantando Chico Buarque oscilou entre 

fortes emoções, momentos previsíveis e erros feios  
 

Terça, 22 de Novembro de 2011 
LAURO LISBOA GARCIA , CURITIBA 

 
Um vídeo de Maria Bethânia cantando Sem 

Fantasia com Chico Buarque, no show de 35 anos de 
carreira da cantora, em 2000, no Rio, foi – ironicamente - 
o momento de maior comoção na apresentação de 
anteontem em Curitiba, dentro do projeto Circuito Cultural 
Banco do Brasil. Quando um vídeo da estrela comove 
mais que a presença física dela, algo está errado. A 
canção em forma de diálogo é um dos marcos do 
histórico encontro do compositor e da cantora em 1975. 
Não por acaso ela incluiu no roteiro outras seis canções 
daquele show, registrado em disco ao vivo: Sonho 
Impossível, Sem Açúcar, Gota d'Água, Quem Te Viu, 
Que Te Vê, Olê Olá e Noite dos Mascarados. 

Além disso, Bethânia contempla outras canções 
pontuais de Chico em sua carreira, especialmente da 
década de 1970, como Rosa dos Ventos (que abre o 
primeiro ato), Terezinha (primeira do segundo ato) e 
Olhos nos Olhos. Sem grandes surpresas, é nessas em 
que ela demonstra estar mais à vontade. Para quem 
acompanha a carreira da cantora, isso é tão natural 
quanto previsível.  O Baioque que Chico faz em seu show 
atual, assumindo uma pegada forte roqueira, é muito 
mais intenso, ousado e inventivo do que tudo o que 
Bethânia e banda colocam em cena. O primeiro ato, 
aliás, é um tanto tenso, custa a engrenar, com músicos e 
cantora não falando a mesma língua em vários 
momentos.  

Na sequência de Sem Fantasia, perto do fim do 
show, ela canta outro clássico do compositor, Olê Olá, 
em que diz "não chore ainda não", "não vale chorar". 
Soou até irônico, já que entre os mais de 2.200 fãs que 
lotaram o Teatro Guaíra havia nesse momento muitos 
deles enxugando as lágrimas. O vídeo tanto arrebatou o 
público quanto expôs a fragilidade de outras amarras do 
show e, por conta desse impacto, nos bastidores, a 
diretora Monique Gardenberg, idealizadora do projeto, 
comentou que deve haver modificação no roteiro já na 
apresentação de hoje, em São Paulo. Como mais uma 
profunda declaração de amor a Chico, Bethânia deve 
cantar Todo o Sentimento, que tinha ficado de fora. Amor 
ou desamor, ternura, tempo e memória são temas que 
compõem o roteiro de mais de 30 canções - como 
Tatuagem (letra de Ruy Guerra), Tira as Mãos de Mim, 
Valsinha, Maninha, João e Maria, Minha História. 

Como sempre monta seus shows pautada pela 
teatralidade, Bethânia também elegeu canções de forte 
carga dramática, como as de conotação política e social, 
algumas das quais o próprio Chico já considerou 

datadas, mas que têm lugar na memória afetiva dela e do 
público e podem ser interpretadas em outro contexto - 
Roda Viva, Cálice, Apesar de Você e Vai Trabalhar 
Vagabundo, Gente Humilde (parceria com Garoto e 
Vinicius de Moraes) mantém-se firme. Já Brejo da Cruz é 
uma que pode ser suprimida do roteiro sem prejuízo da 
dramaturgia. Primeiro porque é uma das canções mais 
repetitivas e menos estimulantes de Chico. Segundo 
porque Bethânia não decorou a letra (convenhamos, não 
é fácil) e cometeu vários deslizes. 

Tropeços. Em outros momentos ela também se 
atrapalhou na leitura de versos em papel impresso, 
apoiado numa estante de partituras. Não há encanto que 
mantenha o interesse do público em situações como 
essa. Ainda que no teleprompter dê para disfarçar 
melhor, cantar lendo, sem dirigir o olhar para a plateia, 
como no caso de Vai Trabalhar, Vagabundo e até A 
Banda (no bis), que todo mundo conhece, fica frio, 
burocrático. E ela sabe disso. 

Quando se tem um coringa para lançar em 
seguida, dá para levar adiante. O duro é quando se 
chega ao final que deixa marcas de decepção, porque o 
que tinha intenção de ser apoteótico vira um anticlímax. 
Além de ela tropeçar na letra, o samba-enredo Chico 
Buarque da Mangueira (a única música sem a assinatura 
dele no show) é fraco, só tem um refrão razoável, e não 
surtiu efeito. Fica a sugestão para o encerramento: 
apesar de batida, já que está aí, Quem Te Viu, Quem Te 
Vê sempre tem uma forte resposta do público e aqui não 
foi diferente. É o samba saindo de cena com a altivez 
digna do compositor e daquela que é, indiscutivelmente – 
e com méritos, a sua maior intérprete. 

 
 

26. Com base na leitura do texto de Lauro Lisboa Garcia 
e nos seus conhecimentos acerca dos gêneros 
textuais, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O texto é uma crítica de um novo CD de Maria 

Bethânia. 
B) O texto é uma notícia e não pode ser considerado 

uma crítica musical. 
C) O texto é uma reportagem e não possui marcas 

de opinião. 
D) O texto é uma crítica de show musical. 
E) O texto é uma notícia marcada pela 

imparcialidade. 
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27. Sobre o conteúdo do texto de Lauro Lisboa Garcia, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Pode-se dizer que o autor observou defeitos no 

show de Maria Bethânia, como o fato de que o 
encerramento não contagiou a plateia; no 
entanto, nota-se que as qualidades do espetáculo 
saltaram aos olhos do jornalista, para quem a 
apresentação da cantora foi marcada pela 
ousadia. 

B) Pode-se dizer que o autor dá muito mais atenção 
aos defeitos que às qualidades do show de Maria 
Bethânia. 

C) Na perspectiva do autor, a cantora fez um show 
previsível e com um final apático; um sinal de que 
a apresentação ficou abaixo do esperado é o fato 
de que o momento que mais comoveu os 
espectadores foi o da exibição de um vídeo, ou 
seja: a projeção de imagens de arquivo 
emocionou mais que a presença de palco de 
Maria Bethânia. 

D) Para o jornalista, Maria Bethânia é uma grande 
intérprete de Chico Buarque; o show de 20 de 
novembro de 2011, no entanto, deixou claro que 
a cantora não se reinventou, enquanto o próprio 
compositor está seguindo um caminho inverso, 
ou seja, apresentando marcas de ousadia. 

E) Na perspectiva do autor, Maria Bethânia, durante 
o primeiro ato do show apresentado em Curitiba, 
em 20/11/2011, teve dificuldades no que tange 
ao entrosamento com a banda. 
 

28. Sobre o texto de Lauro Lisboa Garcia, assinale a 
única alternativa CORRETA: 

 
A) Em “A canção em forma de diálogo é um dos 

marcos do histórico encontro do compositor e da 
cantora em 1975.”, o trecho sublinhado faz 
referência a “Circuito Cultural Banco do Brasil”. 

B) No trecho “Sem grandes surpresas, é nessas em 
que ela demonstra estar mais à vontade.”, o 
termo sublinhado faz referência a “Rosa dos 
Ventos”, “Terezinha”, “Olhos nos Olhos” e 
“Baioque”. 

C) Em “Soou até irônico, já que entre os mais de 
2.200 fãs que lotaram o Teatro Guaíra havia 
nesse momento muitos deles enxugando as 
lágrimas.”, os termos sublinhados fazem 
referência à interpretação da canção Todo o 
Sentimento. 

D) No período “Para quem acompanha a carreira da 
cantora, isso é tão natural quanto previsível.“, 
temos uma clara relação de concessão. 

E) No trecho “É o samba saindo de cena com a 
altivez digna do compositor e daquela que é, 
indiscutivelmente – e com méritos, a sua maior 
intérprete.”, as palavras sublinhadas fazem 
referência, respectivamente, a Chico Buarque e 
Maria Bethânia. 

29. Sobre o texto de Lauro Lisboa Garcia, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Em “Tropeços. Em outros momentos ela também 

se atrapalhou na leitura de versos em papel 
impresso, apoiado numa estante de partituras.”, o 
uso de uma frase nominal, na abertura do 
parágrafo, representa uma inadequação 
gramatical. 

B) Em “Quando se tem um coringa para lançar em 
seguida, dá para levar adiante. O duro é quando 
se chega ao final que deixa marcas de decepção, 
porque o que tinha intenção de ser apoteótico 
vira um anticlímax.”, a expressão “o duro” é 
exemplo do uso de marcas de coloquialismo em 
textos jornalísticos, o que é inaceitável, 
independentemente da situação e do contexto. 

C) Em “Já Brejo da Cruz é uma que pode ser 
suprimida do roteiro sem prejuízo da 
dramaturgia.”, nota-se um problema de 
progressão ocasionado pela ausência de vírgula 
obrigatória após “Brejo da Cruz”. 

D) Em “Como mais uma profunda declaração de 
amor a Chico, Bethânia deve cantar Todo o 
Sentimento, que tinha ficado de fora.”, a palavra 
“que” pode ser corretamente substituída por 
“cuja”, sem prejuízo do sentido original. 

E) Em “Um vídeo de Maria Bethânia cantando Sem 
Fantasia com Chico Buarque, no show de 35 
anos de carreira da cantora, em 2000, no Rio, foi 
– ironicamente - o momento de maior comoção 
na apresentação de anteontem em Curitiba, 
dentro do projeto Circuito Cultural Banco do 
Brasil.”, o uso dos traços (travessões) está 
correto e, nesse caso, poderia ser substituído por 
parênteses ou vírgulas. 

 
 

30. Qual das seguintes alternativas apresenta um 
número musical que está CORRETAMENTE 
associado ao “anticlímax” do show de Bethânia, 
segundo o texto de Lauro Lisboa Garcia? 
 
A) O samba de enredo Chico Buarque da 

Mangueira. 
B) A canção Rosa dos Ventos. 
C) A canção Quem Te Viu, Quem Te Vê. 
D) A canção Todo o Sentimento. 
E) O vídeo de Maria Bethânia cantando Sem 

Fantasia, com Chico Buarque, em um especial no 
ano 2000. 
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31. Leia a notícia abaixo: 

 
Gilberto Gil lança aplicativo para iPhone 

 
O cantor e compositor Gilberto Gil lançou, nesta 
semana, um aplicativo grátis para iPhone e iPad. É 
uma versão condensada do site oficial do artista, mas 
o destaque é o acesso à discografia completa, desde 
o primeiro álbum, "Louvação Universal", de 1967.  
Todas as faixas estão disponíveis para escuta e há 
opção para montagem de playlist. Só não é possível 
baixá-las.  
André Vallias, co-fundador da Refazenda, é 
responsável pela criação do conteúdo digital do 
artista. "O Gil é ligado ideologicamente com a web, 
mas na prática não tem muita intimidade com o 
universo digital. Foi um dos grandes responsáveis 
pela difusão da cultura digital neste país, mas mal 
sabe usar o e-mail", diz.  

Folha de S. Paulo, 12/07/2011. 

 
 
Pode-se dizer CORRETAMENTE que o texto NÃO 
trata de: 
 
A) Filmografias. 
B) TIC’s. 
C) Novas tecnologias digitais. 
D) Música. 
E) Internet. 
 
 

32. Recentemente, a mídia tem dado destaque às 
discussões que envolvem a possibilidade de divisão 
do estado do Pará. Sobre isso, leia o seguinte texto: 
 

A divisão do Pará é boa para você? 
 

Luciano Nakabashi 
 
A Câmara dos Deputados aprovou um (01) para a 
criação de mais dois estados no Brasil. Será 
perguntado aos moradores do Pará sobre a divisão 
do atual estado em três. Os novos entes federados 
seriam (02), no sul e sudeste paraense, e (03), no 
oeste. 
Apesar de ser um estado com vasta área territorial, 
sua população é relativamente pequena, com cerca 
de 7,5 milhões de habitantes. Populacionalmente, o 
Pará fica atrás de estados com áreas territoriais bem 
menores como Pernambuco, Ceará, Paraná e Rio 
Grande do Sul, para citar alguns exemplos. Ou seja, 

seriam criados três estados com populações 
reduzidas. 
O principal argumento para a divisão do Pará é de 
que o governo de cada estado teria mais proximidade 
com as necessidades de cada região, podendo 
atendê-las de forma mais eficiente. No entanto, o 
argumento deixa de fora o fato de que cada 
município já possui seus representantes que estão 
muito mais próximos da realidade de cada cidadão e, 
desse modo, possuem maior nível de informação 
sobre as reais necessidades do local. Cabe aos 
representantes de cada município (sejam deputados, 
ou mesmo os prefeitos) atender essas necessidades 
ou levá-las ao conhecimento dos governos estadual 
ou federal. 
 

Coluna OPINIÃO – Gazeta do Povo, 26/05/2011. 

 
01, 02 e 03, respectivamente, são CORRETAMENTE 
substituídos por: 

 
A) 01 – Plebiscito; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
B) 01 – Referendo; 02 – Carajás; 03 – Tapajós. 
C) 01 – Plebiscito; 02 – Carajás; 03 – Tapajós. 
D) 01 – Referendo; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
E) 01 – Parlamento; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
 

33. Leia a seguinte notícia, publicada no Jornal do Brasil 
de 02/08/2011: 

 
Uma ampla maioria (83%) dos ex-alemães orientais, 
a poucos dias do 50º aniversário da construção do 
Muro de Berlim, afirma que ainda existe um "muro 
invisível" entre o leste e o oeste, segundo pesquisa 
publicada nesta terça-feira. 
Apenas 15% das pessoas entrevistadas pensam o 
contrário, segundo os dados coletados pela revista 
"Super Illu", que circula no território da ex-Alemanha 
Oriental. 
Paralelamente, um em cada cinco alemães do leste 
diz compreender as razões da edificação do muro. 
Um total de 20% dos entrevistados acredita, de fato, 
que "a RDA tinha, enquanto Estado soberano, o 
direito de proteger suas fronteiras". 
Ao contrário, 72% dizem não compreender esse 
direito, uma vez que a existência do muro "provocou 
um enorme sofrimento e nenhum Estado tem o direito 
de prender seus cidadãos". 

 
A temática da notícia faz referência a que período 
histórico recente? Assinale a resposta CORRETA: 

 
A) Segunda Guerra do Golfo. 
B) Guerra Fria. 
C) Revolução Russa. 
D) Guerra Franco-Prussiana. 
E) Guerra Civil Espanhola. 
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34. Pode-se dizer que a eclosão da Guerra da Coreia, 
um sangrento e geopoliticamente importante episódio 
da metade do século XX, está ligada à “Teoria do 
Dominó”. Assinale a alternativa que explica 
CORRETAMENTE tal teoria: 

 
A) Criada pela antiga URSS, partia do pressuposto 

de que, no período exatamente após a Segunda 
Guerra, países capitalistas objetivavam tomar 
nações até então consideradas “neutras”, como a 
Suíça, a fim de minar territórios e dar início a uma 
reação em cadeia. 

B) Criada pelos Estados Unidos, partia do 
pressuposto de que, na tensão do início da 
Guerra Fria, não se podia perder o domínio sobre 
país algum, uma vez que se um país caísse nos 
domínios do comunismo, aqueles com os quais 
fizesse fronteira também cairiam; logo, isso 
serviu de justificativa para conflitos como a 
Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. 

C) Criada pelo general Douglas MacArthur, pregava 
que as nações socialistas estavam militarmente 
dispostas a atacar as nações capitalistas, 
diferentemente dos Estados Unidos, que 
adotavam uma postura supostamente defensiva: 
atacavam apenas em casos extremos, quando as 
ameaças da URSS se concretizavam, como no 
episódio da Crise dos Mísseis. 

D) Criada pelos Estados Unidos, estava dividida em 
quatro frentes: o Plano Marshall, o Big Stick, o 
Destino Manifesto e o Bloqueio de Berlim. 

E) Criada pela antiga URSS, pretendia proteger os 
países soviéticos das forças militares dos EUA; 
para isso, partia-se do pressuposto de que era 
preciso armar as fronteiras com mísseis de longo 
alcance, o que gerou o temor de uma guerra 
nuclear. 

 
 

35. Steve Jobs, falecido em outubro de 2011, nos 
Estados Unidos, foi um dos grandes gênios da 
indústria tecnológica, revolucionando não só o setor 
da computação, mas também outros segmentos, 
como o da música e o da telefonia. Como inovador 
no processo que visa ao desenvolvimento do produto 
final ao consumidor, Jobs é citado, por Leander 
Kahney, como o “Henry Ford da tecnologia”. Tal qual 
Jobs, porém focando nos transportes, Ford trouxe à 
indústria diversas inovações, e, sendo um 
empreendedor, além de inventor, revolucionou os 
processos de produção.  
As alternativas a seguir apresentam características 
do processo produtivo implementado por Henry Ford, 
também conhecido como “fordismo”, EXCETO: 

 
A) Flexibilização da produção. 
B) Redução dos custos de produção. 
C) Produção em linha de montagem. 
D) Produção em grande escala. 
E) Mão de obra não especializada. 

 

36. A União Europeia, que hoje reúne 27 Estados-
Membros do respectivo continente, tem sido a grande 
responsável pelas articulações contra a crise que 
atingiu alguns países, como no caso da Grécia. 
Assim, diversas discussões insurgem para debater a 
possibilidade de adesão de novos membros, já que 
os países candidatos devem apresentar estabilidade 
econômica e política. Assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, um Estado-Membro da 
União Europeia e um país candidato oficial à adesão:   

 
A) França e Sérvia. 
B) Suíça e Croácia. 
C) Reino Unido e Turquia. 
D) Rússia e Montenegro. 
E) Portugal e Suécia. 
 
 

37. Leia o seguinte texto, adaptado da Gazeta do Povo 
de 16/06/2011: 

 
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Ophir Cavalcante, afirmou nesta quinta-feira (16) que 
qualquer tipo de sigilo sobre questões públicas deve 
ser “refutado”. A exemplo do procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, ele classificou como 
“absurda” a proposta aprovada na Câmara na noite 
desta quarta-feira (15). Cavalcante alertou sobre os 
riscos da medida, que impede a fiscalização da 
sociedade. Para ele, a medida “certamente vai abrir 
um ralo para a corrupção”. 
 
A questão diz respeito a uma medida provisória que 
gerou bastante polêmica em 2011, qual seja: 

 
A) A medida provisória que prevê a proteção 

absoluta ao sigilo bancário dos donos de 
empreiteiras envolvidas em escândalos do 
governo federal. 

B) A medida provisória que isenta os donos de 
empreiteiras de terem de prestar contas ao fisco, 
mesmo nos casos em que ficarem comprovadas 
práticas de superfaturamento de obras. 

C) A medida provisória que simplifica o processo de 
licitação para obras da Copa e das Olimpíadas 
no Brasil, englobando uma proposta de sigilo 
sobre o orçamento de algumas obras da Copa de 
2014. 

D) A medida provisória que encerra os processos de 
licitação envolvendo as obras públicas para a 
Copa de 2014, fruto de um acordo entre a 
presidência e duas multinacionais francesas do 
ramo da engenharia. 

E) A medida provisória que isenta empresas 
privadas ligadas à construção de obras de túneis 
do metrô no que tange ao cumprimento de certos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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38. Leia o seguinte texto: 
 

Crítica ao neoliberalismo vem crescendo na China 
Raul Juste Lores, de Pequim 

 
Em maio de 1968, o maoísmo era moda no 

mundo inteiro e Jean Luc Godard tinha acabado de 
lançar seu filme "A Chinesa", sobre universitários 
franceses que estudavam Mao. A China vivia o auge de 
sua "Revolução Cultural", quando "capitalistas e 
reacionários" eram assassinados ou levados a tribunais 
públicos de humilhação.  

Quarenta anos depois, a China se tornou sede do 
capitalismo mais selvagem do mundo e Mao está mais 
presente em souvenirs turísticos que em debates 
intelectuais.  

Mas isso não quer dizer que a esquerda foi 
totalmente varrida do país. Apontado como líder da "nova 
esquerda" chinesa, o professor de literatura Wang Hui, 
48, da Universidade Tsinghua, a segunda mais 
importante do país, diz que ainda há debates na China 
críticos ao neoliberalismo.  

Fonte: Folha de S. Paulo, 18/05/2008. 

 
Com base na leitura do texto de Raul Juste Lores, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 
característica do neoliberalismo: 

 
A) Ampla participação estatal na economia do país. 
B) Pouca intervenção do governo no mercado de 

trabalho. 
C) Política de privatizações de empresas estatais. 
D) Adoção de medidas contra o protecionismo 

econômico. 
E) Defesa dos princípios econômicos do capitalismo. 

 
 

39. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
características da globalização: 
 
A) Isolamento de comunidades; pouco 

desenvolvimento dos meios de comunicação. 
B) Advento das redes sociais; aprimoramento dos 

meios de comunicação. 
C) Hibridismo cultural; diálogo entre diferentes 

povos. 
D) Intercâmbio cultural; multietnicidade. 
E) Advento das multinacionais; desenvolvimento de 

novas tecnologias de comunicação e informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Observe a foto a seguir: 
 

* Tradução: “Sem futuro.” 
 

 A foto apresente um trabalho do controverso 
artista britânico Bansky. Grafiteiro, pintor, ativista político 
e cineasta, Bansky tem como principal objetivo 
ressignificar, por meio do seu trabalho estético, o espaço 
público, conferindo às paredes, ao asfalto, aos muros e 
aos monumentos das praças novos e expressivos 
significados. Trata-se, pois, de uma proposta dialógica, 
que se propõe a fomentar o intercâmbio entre o popular e 
o erudito, rompendo as barreiras acadêmicas e gerando 
um novo espaço de discussões. Essa proposta pode ser 
CORRETAMENTE relacionada ao conceito de: 
 

A) Univocidade. 
B) Hermetismo. 
C) Pureza. 
D) Sectarismo. 
E) Hibridismo cultural. 
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