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AASSSSIISSTTEENNTTEE  SSOOCCIIAALL  
  

 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

01.  Examine com atenção o Caderno de Provas e verifique se ele está correto. 

02.  Esta prova contém 32 (trinta e duas) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas. 

03.   Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

04.   Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

05.   Procure responder todas as questões. 

06.   Assine o Cartão-Resposta no local destinado à assinatura do candidato. 

07.   Não haverá substituição do Cartão-Resposta. 

08.   No final da prova, entregue o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas. 

09.   Use unicamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
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Realização: UNIVALI – ProEn 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de até onze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
B ⇒⇒⇒⇒ Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
C ⇒⇒⇒⇒ Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de até onze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze anos de idade e dezoito anos de idade incompletos. 
D ⇒⇒⇒⇒ Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de até onze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de idade. 
___________________________________________________________________________________ 
 
02) O ECA apresenta no artigo 4°: É dever da família, da comunidade e 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 a convivência familiar e comunitária. 
 

 Considerando tal premissa destaca ainda a garantia de prioridade à criança e ao adolescente, que 
estabelece: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ em havendo necessidade, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. 
B ⇒⇒⇒⇒ precedência de atendimento nos serviços públicos, apenas se acompanhadas dos responsáveis. 

C ⇒⇒⇒⇒ preferência, sempre que possível, na formulação e na execução das políticas públicas. 

D ⇒⇒⇒⇒ primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
___________________________________________________________________________________ 
 
03) O Estatuto da Criança e do Adolescente aborda também o direito à profissionalização e a proteção 
no trabalho. Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) É proibido qualquer trabalho aos menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de   

aprendiz. 
  

(    ) Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e 
bases da legislação de educação em vigor. 

  

(    ) Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.  
  

(    ) Ao adolescente aprendiz maior de quatorze anos são assegurados os direitos trabalhistas e pre-
videnciários. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F     B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F     C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F     D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V  
___________________________________________________________________________________ 
 
04) Considerando o ECA e as especificidades das medidas socioeducativas é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A advertência sempre poderá ser aplicada, mesmo não havendo prova da materialidade ou indí-
cios suficientes da autoria. 
B ⇒⇒⇒⇒ A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstân-
cias e a gravidade da infração. 
C ⇒⇒⇒⇒ A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse ge-
ral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 
D ⇒⇒⇒⇒ A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcio-
nalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
 



05) Com base na legislação vigente, correlacione as colunas a seguir. 
 
( 1 ) Resolução 109, de 11 de novembro de 2009. (    ) LOAS 
    

( 2 ) Resolução 145, de 15 de outubro de 2004. (    ) ECA 
    

( 3 ) Lei 8069, de 13 de julho de 1990. (    ) Tipificação dos Serviços Socioassisten-
ciais. 

    

( 4 ) Lei 8742, de 12 de julho de 1993. (    ) Política Nacional de Assistência Social. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  2  -  1       B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  2  -  4      C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  1  -  2      D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  2  -  1  -  4 
___________________________________________________________________________________ 
 
06) Sobre os princípios do SUAS (PNAS/2004), marque com V as afirmações verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade eco-

nômica. 
  

(    ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencialista e be-
nemerente, alcançável pelas demais políticas públicas. 

  

(    ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, verificando-se com absoluto rigor a comprovação de necessidade econômica. 

  

(    ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garan-
tindo-se a equivalência às populações urbana e rural. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V     B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V     C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F     D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V 
___________________________________________________________________________________ 
 
07) A Política de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as 
desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provi-
mento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais.  
 

 Sob esta perspectiva, a Política de Assistência Social tem como objetivo, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para 
famílias e indivíduos e grupos que deles necessitarem, mediante comprovação de carência econômica. 
B ⇒⇒⇒⇒ Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso 
aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural. 
C ⇒⇒⇒⇒ Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família. 

D ⇒⇒⇒⇒ Assegurar que as ações no âmbito da assistência social garantam a convivência familiar e comuni-
tária. 
___________________________________________________________________________________ 
 
08) A Política Nacional de Assistência Social estabelece os níveis de proteção que são afiançadas a 
população em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica. 
 

 Considerando a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade é 
correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Os Serviços de Proteção Social de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção inte-
gral para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessi-
tando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário. 
B ⇒⇒⇒⇒ Os Serviços de Proteção Social Básica são executados de forma direta nos Centros de Referência 
de Assistência Social – CRAS bem como, de forma indireta, nas entidades e organizações de assistên-
cia social. 



C ⇒⇒⇒⇒ São considerados Serviços de Média Complexidade aqueles que oferecem atendimento às famí-
lias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos. 
Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção mais especializada e individualizada. 
D ⇒⇒⇒⇒ A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio de desenvolvi-
mento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Desti-
na-se exclusivamente a população que vive em situação de rua. 
___________________________________________________________________________________ 
 
09) O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a 
gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira.  
 

 São eixos estruturantes do SUAS: 
 

l Precedência da gestão pública da política. 
  

ll Alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários. 
  

lll Matricialidade sociofamiliar. 
  

lV Financiamento partilhado entre os municípios. 
  

V Descentralização político-administrativa. 
 
 Todos os eixos corretos estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III     C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II -  III  -  V    D ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
___________________________________________________________________________________ 
 
10) Sobre a Proteção Social da Assistência Social e o princípio de matricialidade sociofamiliar é correto 
afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na 
guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e por-
tadores de deficiência. 
B ⇒⇒⇒⇒ A defesa do direito à convivência familiar na proteção de assistência social supera o conceito de 
família como unidade econômica, mera referência de cálculo de rendimento per capita e a entende co-
mo núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obri-
gações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. 
C ⇒⇒⇒⇒ A família é o único espaço de escolha, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo so-
cial, onde os indivíduos respondem solidariamente por sua manutenção. 
D ⇒⇒⇒⇒ O fortalecimento de possibilidade de convívio, educação e proteção social na própria família não 
restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade. 
___________________________________________________________________________________ 
 
11) No âmbito do SUAS, ao reconhecermos Planos, Programas e Projetos como instrumentos de plane-
jamento, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Projetos são documentos mais abrangentes, que contêm ações relativas aos programas e projetos 
que serão desenvolvidos num determinado período de tempo, indicando a sequência das ações, as 
principais providências e os responsáveis. 
B ⇒⇒⇒⇒ Programa é um conjunto organizado de projetos, atividades, processos ou serviços orientados 
para se alcançar objetivos mais amplos. 
C ⇒⇒⇒⇒ Projeto é um documento mais específico, operacional, que vincula recursos, atividades e compo-
nentes durante um período de tempo específico, a resolução de um problema ou necessidade. 
D ⇒⇒⇒⇒ O Plano constitui-se de um instrumento fundamental para o aperfeiçoamento da gestão. Possibilita 
a continuidade de programas e projetos importantes à sociedade. Deve prever os recursos necessários 
para que as ações sejam realizadas e os resultados alcançados. 
 



12) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com defi-
ciência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família.  
 

 Para requerer o benefício o idoso deverá ter a idade de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 70 anos.    C ⇒⇒⇒⇒ 68 anos. 

B ⇒⇒⇒⇒ 60 anos.    D ⇒⇒⇒⇒ 65 anos. 
___________________________________________________________________________________ 
 
13) A Lei n° 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera a Lei n° 8742, de 7 de dezembro de 1993, afirma 
que a Política de Assistência Social tem como objetivos: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ a proteção econômica, a vigilância social e a defesa de direitos. 

B ⇒⇒⇒⇒ a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. 

C ⇒⇒⇒⇒ a proteção socioeconômica, a vigilância social e a defesa de direitos. 

D ⇒⇒⇒⇒ a proteção social, a vigilância da rede socioassistencial e a defesa de mínimos sociais. 
___________________________________________________________________________________ 
 
14) De acordo com a atual legislação, consideram-se entidades e organizações de assistência social: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ entidades que, mesmo com fins lucrativos, prestam atendimento, assessoramento ou atuam na 
defesa e garantia de direitos. 
B ⇒⇒⇒⇒ apenas entidades que prestam serviços gratuitos e assistenciais. 

C ⇒⇒⇒⇒ apenas entidades que atuam com assessoramento e garantia de direitos. 

D ⇒⇒⇒⇒ aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessora-
mento aos beneficiários da política de assistência social, bem como as que atuam na defesa e garantia 
de direitos. 
___________________________________________________________________________________ 
 
15) O Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade é caracterizado pelo acolhimento em dife-
rentes tipos de equipamentos, destinado a família e ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. 
 

 É correto afirmar que são Serviços de Alta Complexidade os abaixo descritos, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 

B ⇒⇒⇒⇒ Serviço de Acolhimento em República. 

C ⇒⇒⇒⇒ Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

D ⇒⇒⇒⇒ Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Públicas e de Emergências. 
___________________________________________________________________________________ 
 
16) Considerando o Benefício de Prestação Continuada é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso 
ou da pessoa com deficiência ao Benefício de Prestação Continuada. 
B ⇒⇒⇒⇒ Para efeito de concessão do Benefício de Prestação Continuada considera-se pessoa com defici-
ência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na socieda-
de com as demais pessoas. 
C ⇒⇒⇒⇒ O Benefício de Prestação Continuada pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime. 
D ⇒⇒⇒⇒ A concessão do Benefício de Prestação Continuada ficará sujeita à avaliação da deficiência e do 
grau de incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos 
e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
 



17) O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais apresenta prerrogativas para o sigilo profis-
sional. Sendo assim é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar de situações cuja gravidade possa, envolven-
do ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. 
B ⇒⇒⇒⇒ O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como 
decorrência do exercício da atividade profissional. 
C ⇒⇒⇒⇒ É facultado ao Assistente Social manter o sigilo profissional. 

D ⇒⇒⇒⇒ A revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao assunto revelado, 
quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar conhecimento. 
___________________________________________________________________________________ 
 
18) A respeito da relação do Assistente Social com a Justiça, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ É vetado ao assistente social comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a 
prestar depoimento, para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos do Código 
de Ética Profissional e da Legislação em vigor. 
B ⇒⇒⇒⇒ É dever do assistente social apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou 
testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência pro-
fissional e violar os princípios éticos contidos no Código de Ética Profissional. 
C ⇒⇒⇒⇒ É dever ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que 
tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. 
D ⇒⇒⇒⇒ É dever do assistente social aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia quando a situa-
ção não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando 
infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. 
___________________________________________________________________________________ 
 
19) Considere os pontos do Código de Ética Profissional do Assistente Social e correlacione as colunas 
a seguir. 
 
( 1 ) É dever do Assistente 

Social 
   (    ) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas so-

ciais e na formulação e implementação de programas sociais. 
    

( 2 ) É vedado ao Assistente 
Social 

   (    ) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organiza-
ções ou empresas para simulação do exercício efetivo do Ser-
viço Social. 

    

( 3 ) É direito do Assistente 
Social 

   (    ) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Códi-
go e funcionar como órgão julgador de primeira instância. 

    

( 4 ) É competência do Conse-
lho Regional de Assistên-
cia Social 

   (    ) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da 
instituição em que trabalha, quando os mesmos estiverem 
ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando 
inclusive o Conselho Regional, caso se faça necessário. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  2  -  4   B ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  4  -  1   C ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4  -  3   D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  2  -  4  -  1 
___________________________________________________________________________________ 
 
20) IAMAMOTO afirma: “Teimamos em reconhecer a liberdade como valor ético central, o que implica 
desenvolver o trabalho profissional para reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais, reforçando princípios e práticas democráticas.”  
 

 Assinale a alternativa que representa a temática abordada pela autora na afirmação acima. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A busca da consolidação do projeto ético político do serviço social na contemporaneidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ As múltiplas expressões da questão social. 

C ⇒⇒⇒⇒ O mercado e as condições de trabalho. 

D ⇒⇒⇒⇒ A prática como trabalho e a inserção do Assistente Social em processos de trabalho. 



21) Para IAMAMOTO, a matéria prima do trabalho do assistente social (ou equipe interprofissional em 
que se insere) encontra-se no âmbito da questão social em suas múltiplas manifestações – saúde da 
mulher, relação de gênero, pobreza, habitação popular, urbanização de favelas etc. – tal como viven-
ciadas pelos indivíduos sociais em suas relações sociais cotidianas, às quais respondem com ações, 
pensamentos e sentimentos. 
 

 A respeito da questão social é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Um dos aspectos centrais da questão social hoje é a ampliação do desemprego e a ampliação da 
precarização das relações de trabalho. 
B ⇒⇒⇒⇒ A gênese da questão encontra-se na contradição fundamental que demarca esta sociedade, as-
sumindo roupagens distintas em cada época: a produção cada vez mais social, que se contrapõe à  
apropriação privada do trabalho, de suas condições e seus frutos. 
C ⇒⇒⇒⇒ A questão social é expressão do processo de produção e reprodução da vida social na sociedade. 

D ⇒⇒⇒⇒ As múltiplas expressões da questão social apresenta em sua gênese o controle social. 
___________________________________________________________________________________ 
 
22) Constituem-se diretrizes da Política Nacional do Idoso, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendi-
mento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivên-
cia. 
B ⇒⇒⇒⇒ Participação do idoso através de representação individual e privada, na formulação, implementa-
ção e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 
C ⇒⇒⇒⇒ Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na pres-
tação de serviços. 
D ⇒⇒⇒⇒ Viabilização de formar alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcio-
nem sua integração às demais gerações. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
23) Lei Municipal n° 3.426, de 13 de Setembro/99, regulamenta o Programa “Itajaí Mais Linda” que trata 
do embelezamento do município por meio de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ melhorias em imóveis, como execução e pintura de muro, ajardinamento frontal ou plantio de árvo-
re, execução de calçada, pintura de imóvel. 
B ⇒⇒⇒⇒ melhorias e/ou construção de praças públicas em todos os bairros do município. 

C ⇒⇒⇒⇒ benfeitorias nos prédios e imóveis do poder público municipal, tais como unidades de ensino, uni-
dades de saúde. 
D ⇒⇒⇒⇒ limpeza e/ou asfaltamento das ruas da cidade. 
___________________________________________________________________________________ 
 
24) “Na noite de 27 de junho de 2000 a Biblioteca (...) é inaugurada e torna-se realidade, com objetivos 
definidos. ‘A obra representa um importante portal de ingresso da comunidade que busca a informação, 
a pesquisa e o lazer, formando assim cidadãos críticos, criativos e participantes’, diz Edite Edeltraud 
Post Alves, Diretora da Biblioteca. O nome do local deu-se em homenagem a um jornalista, que, em 
suas obras, sempre enalteceu a cidade. Já comandou a Biblioteca Pública do Estado e exercia o cargo 
que mais lhe fascinava: cuidar de livros, viver como eles, tratá-los como crianças e até lê-los, se hou-
vesse tempo.”  
(http://www.biblioteca.itajai.sc.gov.br/inauguracao.php) 
 

 O jornalista que dá nome à Biblioteca Pública Municipal e Escolar de Itajaí é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Norberto Cândido Silveira Júnior.    C ⇒⇒⇒⇒ Marcos Konder. 

B ⇒⇒⇒⇒ Monteiro Lobato.          D ⇒⇒⇒⇒ Bento Nascimento. 
 



25) Além de tantas outras características, Itajaí apresenta belas praias que atraem muitos turistas. Den-
tre as alternativas a seguir, indique aquela que apresenta somente praias de Itajaí. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Praia do Atalaia, Praia de Cabeçudas, Praia Brava. 

B ⇒⇒⇒⇒ Praia Central, Praia do Buraco, Praia do Morcego. 

C ⇒⇒⇒⇒ Praia dos Amores, Praia do Bico do Papagaio, Praia do Farol. 

D ⇒⇒⇒⇒ Praia Brava, Praia de Cabeçudas, Praia do Surfista. 
___________________________________________________________________________________ 
 
26) “Marinheiro disputará a série D do Campeonato Brasileiro.” ‘A diretoria do Clube Náutico Marcílio 
Dias comunicará à Federação Catarinense de Futebol que participará da disputa do Campeonato Brasi-
leiro Série D, (...). Os adversários do Rubro-anil serão Marília, Cianorte, Mogi Mirim e Cerâmica. A es-
treia tem data prevista para o dia 3 de junho.’ 
(http://www.marciliodias.com.br/v2/noticias.php?id=469) 
 

 O fato do “Marinheiro” participar da série D do Campeonato Brasileiro deve-se à: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ desistência do Brusque Futebol Clube de participar da referida competição. 

B ⇒⇒⇒⇒ desistência do Clube Atlético de Ibirama de participar da referida competição. 

C ⇒⇒⇒⇒ conquista do vice-campeonato da Série E do Campeonato Brasileiro em 2011. 

D ⇒⇒⇒⇒ criação da Série D, em 2012, pela CBF, para envolver times menores. 
___________________________________________________________________________________ 
 
27) Santa Catarina apresenta belas paisagens naturais seja na serra, no planalto, no litoral. Nos seus 
quase 600 quilômetros de litoral, pouco menos de 30 municípios são banhados pelo Oceano Atlântico.  
 

 Assinale a alternativa em que todos os municípios sejam banhados pelo referido oceano. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Araquari, Paulo Lopes e Içara. 

B ⇒⇒⇒⇒ Palhoça, Maracajá e Araranguá. 

C ⇒⇒⇒⇒ Itapoá, Tubarão e Garopaba. 

D ⇒⇒⇒⇒ Balneário Gaivota, Passos de Torres e São João do Itaperiú. 
___________________________________________________________________________________ 
 
28) “Começa neste domingo, dia (...), o defeso do camarão em Santa Catarina, período em que a pesca 
está proibida para permitir a reprodução do crustáceo. A proibição se estende até o dia (...).Os pescado-
res têm até a segunda-feira para descarregar o estoque de camarão dos barcos e até 7 de (...) para 
apresentarem ao Instituto do Meio Ambiente (Ibama) o volume estocado nas empresas. Durante o defe-
so, quem for flagrado pescando ou descarregando camarão será autuado e terá o crustáceo apreendi-
do. A multa varia de R$ 700 a R$ 100 mil, além de R$ 20 por quilo de camarão apreendido. Entre as 
espécies mais comuns em Santa Catarina está o camarão rosa, o sete-barbas, o ferrinho, o branco e o 
vermelho.” 
(http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia) 
 

 O período de defeso do camarão corresponde aos meses de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ março, abril e maio.    C ⇒⇒⇒⇒ setembro, outubro e novembro. 

B ⇒⇒⇒⇒ junho, julho e agosto.   D ⇒⇒⇒⇒ dezembro, janeiro e fevereiro. 
___________________________________________________________________________________ 
 
29)  Assinale a alternativa correta que completa as lacunas do enunciado a seguir. 
 

 “Maior corrente migratória recebida pelo estado, os italianos representam quase 65% da população 
catarinense. Existem colônias italianas ao norte e oeste do estado, mas o principal e mais homogêneo 
reduto italiano de Santa Catarina fica no ________. Lá, degustar um bom vinho, comprar produtos ca-
seiros, apreciar dialetos e canções tradicionais são prazeres simples que gratificam o visitante. 
_________ é a capital da "Pequena Itália". Sede da Festa do Vinho, é uma agradável cidadezinha, sal-
picada de casas coloniais e cantinas transformadas em simpáticos restaurantes caseiros. A réplica da 



"Pietá" de Michelangelo, doada pelo Vaticano e exposta no interior da Igreja Matriz, é outra atração da 
localidade.” 
(http://www.sc.gov.br) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Sul e Urussanga.    C ⇒⇒⇒⇒ Médio Vale do Itajaí e Rodeio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Norte e Joinvile.    D ⇒⇒⇒⇒ Vale do Itajaí e Ascurra. 
___________________________________________________________________________________ 
 
30) “Os fusos horários foram criados por meio de uma reunião de 24 países, em 1884, na cidade de 
Washington. Nessa ocasião se estabeleceram 24 fusos de uma hora, tendo como referência o tempo 
em que o planeta Terra leva para dar uma volta completa e torno de seu próprio eixo. (...) O Brasil apre-
senta grande extensão territorial. No sentido leste-oeste o país possui 4.319,3 quilômetros, fato que 
proporciona a existência de quatro fusos horários distintos no Brasil.” 
(http://www.brasilescola.com/brasil/fuso-horario-brasileiro.htm) 
 

 Considere as afirmações a seguir. 
 

l O Arquipélago de Fernando de Noronha e outras ilhas têm um fuso horário que apresenta uma ho-
ra a mais em relação ao horário de Brasília.  

  

ll O fuso horário de Brasília é seguido pela maior parte da população brasileira. 
  

lll Até 2008 o estado do Acre e parte do estado do Amazonas apresentavam um fuso horário que, em 
relação a Brasília tinha duas horas a menos. Com a lei aprovada pelo Presidente Lula (Projeto de 
Lei do Deputado Tião Viana, do AC), o fuso horário do extremo oeste brasileiro foi extinto, de forma 
que o Brasil passou a ter três fusos horários. 

 

  

lV O Brasil apresenta, ainda hoje, quatro fusos horários. Além do de Brasília, há o de Fernando de 
Noronha (uma hora a mais em relação a Brasília), outro em estados como Mato Grosso e Rondônia 
(uma hora a menos em relação a Brasília) e o do Acre (duas horas a menos em relação a Brasília).  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III    B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV    C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III    D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
___________________________________________________________________________________ 
 
31) “Os eleitores paraenses decidiram, em plebiscito realizado neste domingo (11), manter o estado do 
Pará com o território original, segundo informou às 20h08 o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 
Ricardo Nunes. A confirmação do resultado foi dada com 78% de urnas apuradas, duas horas depois do 
término da votação.”  
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/12/em-plebiscito-eleitores-do-para-rejeitam-divisao-do-estado.html) 
 

 O último desmembramento de estado que deu origem a outro aconteceu em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1988, em que Goiás foi dividido, dando origem a Tocantins. 

B ⇒⇒⇒⇒ 1986, em que Mato Grosso foi dividido, dando origem a Mato Grosso do Sul. 

C ⇒⇒⇒⇒ 1984, em que Tocantins foi dividido, dando origem a Goiás. 

D ⇒⇒⇒⇒ 1970, em que Mato Grosso foi dividido, dando origem a Mato Grosso do Sul. 
___________________________________________________________________________________ 
 
32) “O programa brasileiro de estabilização econômica é considerado o mais bem-sucedido de todos os 
planos lançados nos últimos anos para combater casos de inflação crônica. Combinaram-se condições 
políticas, históricas e econômicas para permitir que o Governo brasileiro lançasse, ainda no final de 
1993, as bases de um programa de longo prazo. Organizado em etapas, o plano resultaria no fim de 
quase três décadas de inflação elevada e na substituição da antiga moeda pelo Real (...)” 
(http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/realhist.asp) 
 

 Assinale o ano de lançamento do Real e do presidente da República na época. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1994, Itamar Franco.    C ⇒⇒⇒⇒ 1993, Fernando Collor. 

B ⇒⇒⇒⇒ 1993, Itamar Franco.    D ⇒⇒⇒⇒ 1995, Fernando Henrique Cardoso. 



 




