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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TEXTO I:                                      Educar para a cidadania
Cidadania rima com democracia. Se nem se sabe o nome do político em que se votou nas últimas eleições, e muito menos 

o que andou fazendo (ou desfazendo), como participar das decisões nacionais? Assim, nossa democracia permanece meramente  
representativa. Dá-se um bom emprego a um político. Sem se dar conta de que são reflexos diretos da política o preço do pão, a 
mensalidade da escola, a qualidade de vida. 

Ser cidadão é entrar em um nó de relações. É simples: ao pedir nota fiscal, evita-se a sonegação e aumenta-se a 
arrecadação pública que, em tese, permite ao governo investir em rodovias, hospitais, escolas, segurança, etc. Quando se recusa
a propina ao guarda, moraliza-se o aparato policial. 

Cidadania supõe consciência de responsabilidade cívica. Nada mais anticidadania do que essa lógica de que não vale a 
pena chover no molhado. Vale. Experimente recorrer à defesa do consumidor, escrever para jornais e autoridades. Querem os 
políticos corruptos que passemos a eles cheque em branco para continuar a tratar a coisa pública como negócio privado. E 
fazemos isso ao torcer o nariz para a política, com aquela cara de nojo.   (Frei Betto, Caros Amigos/maio 2008, página 19 – fragmento) 

01) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO: 
A) Os eleitores esquecem o nome do político no qual votou. 
B) O povo dá emprego aos políticos quando os elege. 
C) Políticos corruptos tratam a coisa pública como um negócio pessoal. 
D) O preço dos alimentos, dos serviços essenciais não é de responsabilidade dos políticos. 
E) A democracia brasileira é, simplesmente, representativa porque o povo não está atento às ações políticas. 

02) A autor afirma que “ser cidadão é entrar em um nó de relações”. Isso significa que: 
A) O cidadão deve exigir seus direitos e cumprir seus deveres. 
B) O cidadão deve sonegar impostos porque o dinheiro  público é desviado, não retorna ao povo. 
C) A população deve-se  opor ao investimento do governo em rodovias e hospitais. 
D) O cidadão  não deve  exigir nota fiscal no ato da compra, pois isso traz conseqüências. 
E) O cidadão pode e deve oferecer propinas a autoridades para levar vantagem. 

03) Todas as alternativas estão de acordo com a linguagem culta, EXCETO: 
A) “Se nem se sabe o nome do político em que se votou nas últimas eleições...” 
B) “... ao pedir  nota fiscal, evita-se a sonegação e aumenta-se a arrecadação pública...” 
C) “E fazemos isso ao torcer o nariz para a política com aquela cara de nojo”. 
D) “Cidadania supõe consciência de responsabilidade cívica”. 
E) “Experimente recorrer à defesa do consumidor, escrever para jornais e autoridades”. 

04) Segundo o autor, se o cidadão agir com responsabilidade, cobrando honestidade das autoridades... 
A) tudo continuará da mesma forma. 
B) não vale a pena chover no molhado. 
C) já existem órgãos e veículos de comunicação agindo  a favor do cidadão e contra a corrupção. 
D) os políticos continuarão a tratar a coisa pública como privada. 
E) o país não sairá dessa situação vergonhosa de corrupção e desacertos. 

TEXTO II:           Cadê a consciência?
Cidadania rima com solidariedade. Cada um na sua e Deus por ninguém é o que propõe a filosofia neoliberal. Sem 

consciência de que somos todos resultados da loteria biológica. Nenhum de nós escolheu a família e a classe social em que 
nasceu. Injusto é, de cada 10 brasileiros, 6 nascer entre a miséria e a pobreza (e nascem por ano, no Brasil, cerca de 3 milhões
de pessoas). Ter sido sorteado implica uma dívida social.  

Solidariedade se pratica com participação nos movimentos sociais, sindicatos, partidos, ONG’s, administrações públicas 
voltadas aos interesses da maioria. 

Se prefere deixar “tudo como está para ver como fica”, não se assuste quando lhe enfiarem um revólver na cara ou 
exigirem que trabalhe  mais por menos salário. Afinal, você merece, como todos que não percebem que cidadania e democracia 
são sempre uma conquista coletiva que depende do corajoso empenho de cada um de nós. 

Este ano teremos eleições municipais. Comece a pensar grande.  
(...)
Muitos se queixam de que o mundo vai mal, o governo é incompetente, os políticos oportunistas. Mas o que faço para 

melhorar as coisas? 
Havia em São Paulo um travesti, Brenda Lee, que batizei de Cleópatra em meu romance Alucinado Som de Tuba. Antes de 

morrer assassinado, ocupou-se de cuidar de seus companheiros contaminados pela aids. Não esperou que o poder público o 
fizesse. Transformou a pensão em que morava em hospital de campanha. Foi a primeira pessoa física a obter, na justiça, verba 
pública para uma iniciativa individual. 

O dilema é educar para a cidadania ou deixar-se “educar” pelo neoliberalismo, que rima com egoísmo. 
(Adaptação – Frei Betto in Educar para a Cidadania, Caros Amigos/ maio 2008, página 19) 

05) O objetivo do texto é: 
A) Apenas alertar o leitor para o número de brasileiros que nascem entre a miséria e a pobreza. 
B) Criticar aqueles que têm preconceito. 
C) Sensibilizar o leitor apenas para os problemas sociais do país. 
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D) Sensibilizar o leitor para os problemas sociais e despertar-lhe o sentimento de solidariedade. 
E) Mostrar que não vale a pena lutar para mudar a situação social do país. 

06) Analise as assertivas abaixo: 
I. Cidadania rima com solidariedade porque o cidadão está, realmente, comprometido com os problemas sociais. 

II. Quem faz parte de ONG’s, pastorais, movimentos sociais pratica a solidariedade. 
III. O político brasileiro pode, sempre, ser considerado um cidadão solidário. 
IV. A filosofia neoliberal é baseada nos princípios da solidariedade. 
V. A violência é conseqüência da falta de solidariedade. 
A partir da análise global do texto II, estão corretas apenas as assertivas: 
A) I, II, III, IV, V B) I, II, III  C) III, IV, V  D) I, III, V  E) I, II, V 

07) Todas as palavras grifadas podem ser substituídas pelas dos parênteses, com adaptações, mantendo  o mesmo 
sentido do texto, EXCETO em: 
A) Ter sido sorteado implica uma dívida social. 1º §  (= acarreta) 
B) “... uma conquista coletiva que depende do corajoso empenho de cada um de nós. 3º § (= tenacidade) 
C) Muitos se queixam de que o mundo vai mal, o governo é incompetente ...”.  5º § (= incapaz) 
D) “... os políticos oportunistas ... 5º § (= propícios) 
E) O dilema é educar para a cidadania ou deixar-se “educar” pelo neoliberalismo... 7º § (= preparar) 

08) As palavras grifadas retomam, fazem referência às que estão entre parênteses. Isso NÃO ocorre na alternativa: 
A) ... por ninguém é o que propõe a filosofia neoliberal 1º § (o) 
B) Nenhum de nós escolheu a família e a classe social em que nasceu. 1º § (classe social) 
C) Afinal, você merece, como todos que...” 3º § (= leitor) 
D) “Este ano teremos eleições municipais”. 4º § (ano de 2008) 
E) “Antes de morrer assassinado, ocupou-se de cuidar de seus companheiros contaminados pela aids. 6º § (do travesti, 

Brenda Lee). 
09) Pode-se afirmar quanto ao texto que: 

A) Tudo no país ficará como está. 
B) As pessoas não devem se preocupar com o outro,  com o seu semelhante. 
C) O autor é uma pessoa sem preconceito sobre o homossexualismo. 
D) Os brasileiros estão, na grande maioria, lutando, reagindo contra as mazelas estabelecidas. 
E) As pessoas, neste país, sempre foram educadas para o exercício da cidadania. 

10) Assinale a frase que teve seu sentido alterado na reescrita: 
A) “Cada um na sua e Deus por ninguém é o que propõe a filosofia neoliberal.” (Deus por ninguém e cada um na sua é o 

que propõe a filosofia neoliberal.) 
B) “Solidariedade se pratica com participação nos movimentos sociais, sindicatos, partidos, ONG’s, administrações 

públicas.” (Com participação nos movimentos sociais, sindicatos, partidos, ONG’s, se pratica solidariedade e 
administrações públicas.) 

C) “Antes de morrer assassinado, ocupou-se de cuidar de seus amigos contaminados pela aids.” (Ocupou-se de cuidar de 
seus amigos contaminados pela aids, antes de morrer assassinado.) 

D) “Havia em São Paulo um travesti, Brenda Lee...” (Existia em São Paulo um travesti, Brenda Lee...) 
E) “... não se assuste quando lhe enfiarem um revólver na cara ou exigirem que trabalhe mais por menos salário.” (... 

quando lhe enfiarem um revólver na cara ou exigirem que trabalhe mais por menos salário, não se assuste.) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
Sobre a profissionalização e o trabalho do idoso é INCORRETO afirmar que:
A) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e permitida a fixação de limite 

máximo de idade, inclusive para concursos. 
B) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
C) O Poder Público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para os idosos. 
D) O Poder Público criará e estimulará programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria. 
E) O Poder Público criará e estimulará programas de estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 

12) Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Sobre o Conselho Tutelar é correto afirmar que: 
A) Em cada Município haverá, no mínimo, cinco Conselhos Tutelares compostos de cinco membros, escolhidos pela 

comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução. 
B) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 

moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
C) Não é necessária aprovação de lei municipal para dispor sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho 

Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros. 
D) Não deverá constar da lei orçamentária municipal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho 

Tutelar. 
E) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar não é exigida residência no município. 
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13) Em relação ao direito de crianças e adolescentes à  informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, cabe 
ao poder público, através do órgão competente, regular as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a 
natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada. Sobre esse direito, é INCORRETO afirmar que:  
A) Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do 

local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 
classificação. 

B) Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa 
etária. 

C) As crianças menores de dezesseis anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhadas dos pais ou responsável. 

D) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil, programas 
com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 

E) Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 
apresentação ou exibição. 

14) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial. Ao adolescente é assegurado o direito à 
profissionalização e à proteção no trabalho. Sobre este aspecto, é correto afirmar que: 
A) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, mesmo na condição de aprendiz. 
B) A proteção ao trabalho dos adolescentes não é regulada por legislação especial. 
C) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
D) Ao adolescente até quatorze anos de idade são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. 
E) Ao adolescente portador de deficiência não é assegurado trabalho protegido. 

15) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. Constituem-se princípios da assistência social, EXCETO: 
A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
B) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e comando único das ações 

em cada esfera de governo. 
C) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 

públicas. 
D) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
E) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais. 
16) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. No que refere-se ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária de 
crianças e adolescentes, especificamente em relação à Família Natural é INCORRETO afirmar que: 
A) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
B) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo 

de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 
C) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 

contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 
D) O reconhecimento de filhos havidos fora do casamento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao 

falecimento, se deixar descendentes. 
E) O reconhecimento de filhos havidos fora do casamento pode preceder o nascimento do filho, mas não pode suceder-lhe 

ao falecimento, mesmo se deixar descendentes. 
17) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária de 
crianças e adolescentes. A garantia de prioridade compreende: 
A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
B) Precedência de atendimento nos serviços públicos exceto nos de relevância pública. 
C) Preferência na formulação e não na execução das políticas sociais públicas. 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos somente nas áreas relacionadas com a proteção à infância exceto à 

juventude. 
E) Destinação privilegiada de recursos públicos somente nas áreas relacionadas com a proteção à juventude exceto à 

infância. 
18) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe 

o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente 
os idosos. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso será efetivada por meio de: 
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A) Cadastramento da população idosa sem ser em base territorial. 
B) Atendimento geriátrico, exceto gerontológico, em ambulatórios. 
C) Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado na área de geriatria, exceto na área de gerontologia social. 
D) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 

locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

E) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

19) É de competência administrativa comum do Município, EXCETO: 
A) Proporcionar os meios de acesso à cultura, a educação e a ciência. 
B) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
C) Manter serviços exclusivos de assistência social, através de instituições privadas. 
D) Preservar as florestas, a fauna e a flora. 
E) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

20) Sobre a competência privativa do município de Mimoso do Sul, analise: 
I. Legislar sobre assuntos de interesse local. 

II. Criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual. 
III. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. 
IV. Planejar o uso do solo e a ocupação em seu território, especialmente em sua zona urbana. 

Estão corretas as alternativas: 
A) I, II e III  B) II, III e IV  C) I, II, III e IV  D) I, III e IV  E) II e IV 

CONHECIMENTOS GERAIS
21) O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,88% em maio, com forte influência 

dos preços dos alimentos. A taxa foi a maior desde janeiro de 2003, quando ficou em 2,17%. Em junho, numa 
reunião ministerial que teve como tema principal a inflação, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio, 
apresentou como medida imediata já tomada para contar a alta dos juros: 
A) A implantação do congelamento dos preços dos alimentos. 
B) A diminuição do investimento público na área de construção. 
C) O reajuste da Bolsa Família em 8% para manter o poder aquisitivo da população de baixa renda. 
D) O aumento da taxa de juros. 
E) A ampliação do subsídio aos produtores agropecuários.  

22) Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia(Abesco), o Brasil desperdiça 
aproximadamente R$10 bilhões por ano em função da má utilização da energia(petróleo, eletricidade e gás natural). 
O desperdício é registrado em todas as esferas, mas há um setor que chega a registrar 45% de perdas. Assinale-o: 
A) Público.  B) Comércio.  C) Agricultura.  D) Indústria.  E) Pecuária. 

23) “De que outra forma esse submundo seria posto às claras? Bussato continuaria secretário e a sociedade continuaria 

sem nada saber”. Esta declaração do vice-governador Paulo Afonso Feijó(DEM), defendendo-se das acusações de 
falta de ética pela gravação de conversa com o ex-chefe da Casa Civil, foi um dos episódios de uma grande crise 
política desencadeada no seguinte estado brasileiro: 
A) São Paulo. B) Paraná.  C) Rio de Janeiro. D) Minas Gerais. E) Rio Grande do Sul. 

24) Três projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional em 2007, que modificam o Código de Processo Penal de 
1941, foram sancionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de junho e aguardam 60 dias, a partir 
da publicação no Diário Oficial da União para entrar em vigor. Com o intuito de ofertar mais agilidade à 
apreciação de processos pela Justiça, estão entre as novas regras, EXCETO: 
A) Fim do julgamento automático para condenados a mais de vinte anos de prisão. 
B) Estabelecimento de uma audiência única para ouvir todas as partes (testemunhas de defesa, de acusação e o réu). 
C) Liberação do judiciário para fixar indenização mínima para a vítima, sem necessidade de uma ação civil para obter a 

reparação de danos. 
D) Suspensão do habeas corpus preventivo que passa a não mais ter aplicabilidade no judiciário brasileiro. 
E) Fim das provas conseguidas de forma ilegal, com a retirada do caso do juiz que tomar conhecimento de uma prova 

ilícita. 
25) Como se chama o ônibus espacial americano que se separou da Estação Espacial Internacional(ISS) em meados de 

junho com sete astronautas que foram ao espaço com missão de instalar o módulo pressurizado do laboratório 
japonês Kibo na ISS e um módulo logístico pressurizado de experimentação e armazenamento do Kibo, que havia 
sido transportado para a estação espacial em março desse ano? 
A) Discovery. B) Atlantis.  C) Phoenix.  D) Johnson.  E) Endeavour. 

26) O filme Budapeste, dirigido por Walter Carvalho, que está em fase de gravação na Europa é baseado no livro de 
mesmo nome de um dos mais consagrados compositores e cantores do Brasil: Chico Buarque de Holanda. No 
entanto, este não é o primeiro grande sucesso literário do autor de “A Banda”, “Sabiá”, “Roda Viva” entre muitos 
outros clássicos da MPB que vai para a telona. Seu primeiro livro, que também se transformou em longa metragem 
com a participação de Cléo Pires, Danton Melo e Paulo José, chama-se: 
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A) Bye Bye Brasil.      D) Vai trabalhar vagabundo. 
B) Benjamim.      E) Ópera do Malandro. 
C) Ed Mort. 

27) Imagens de satélite que geraram vários novos mapas, revelam que a caatinga teve 59% do bioma já alterado, 
segundo pesquisadores nordestinos. O resultado surpreende, principalmente diante das estimativas do governo que 
aponta devastação em 37% dessa formação. Segundo estudos nordestinos, os dois grandes responsáveis pela 
degradação desse bioma são: 
A) As mudanças climáticas e a industrialização.  D) A transposição do rio São Francisco e a cana-de-açúcar. 
B) A cana-de-açúcar e a desertificação.   E) A miséria e as indústrias de carvão. 
C) As indústrias carvoeiras e a desertificação. 

28) “A economia brasileira acelerou no primeiro trimestre de 2008 e fez o crescimento em 12 meses atingir um ritmo 
não visto nos últimos 12 anos, apontou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)... O PIB (Produto 
Interno Bruto...) cresceu 5,8% em 12 meses encerrados no primeiro trimestre deste ano, o que é a maior taxa da 
série histórica iniciada em 1996.”         (Cirilo Júnior para Folha On-line 10/06/2008)

Sobre o PIB, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:  
(    ) O PIB mostra o comportamento de uma economia, sendo a soma das riquezas produzidas por um país na indústria, 

na agropecuária, nos serviços, etc. 
(    ) O PIB não pode ser analisado a partir do consumo, ou seja, pelo ponto de vista de quem se apropriou do que foi 

produzido. 
(    ) O destaque principal da economia brasileira no início de 2008 foi o setor industrial, que cresceu 6,9% em relação ao 

primeiro trimestre de 2007. 
(    ) A meta do governo no que diz respeito ao PIB é alcançar a taxa de investimento de 21% até o ano de 2010. 
A seqüência está correta em: 
A) V, F, F, V B) V, F, V, V   C) F, V, V, F  D) F, F, V, V   E) V, V, F, V 

29) Localizada no estado da Califórnia, nos EUA, a região do Vale do Silício reúne um conjunto de empresas 
implantadas a partir da década de 1950 com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se 
na produção de Chips, na eletrônica e na informática. São organizações, que hoje estão entre as maiores do mundo 
e foram geradas na região, EXCETO: 
A) Apple.  B) Google.  C) Yahoo!  D) ExxonMobil.  E) Microsoft. 

30) A atenção do planeta nos últimos meses tem se direcionado às Bolsas de Valores dos mercados desenvolvidos e 
emergentes em função da grande oscilação que estas economias vêm apresentando no comércio de ações. No Brasil, 
o principal índice de ações da Bolsa de São Paulo é chamado Ibovespa e nos E.U.A., a Bolsa de Nova York tem 
como principal indicador: 
A) S&P 500 .      D) Nikkei. 
B) Nasdaq Composite.     E) FT-100. 
C) Dow Jones Industrial Average. 







