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INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Confira, também, o cargo correspondente à sua inscrição.
Atenção: assine no local indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de livros e
apontamentos. Relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados
no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste
Processo Seletivo.

4. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. A seguir, antes de iniciar, confira a paginação.

5. Este Caderno de Prova contém 40 questões objetivas, em que há somente uma alternativa correta. Transcreva para
o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente com
caneta de tinta preta.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras
e o preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
Resposta por erro de preenchimento.

7. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado,
o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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LINGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 3:

Texto I

Os resíduos gerados pelas indústrias, cidades e atividades agrícolas são sólidos ou líquidos, tendo um poten-
cial de poluição muito grande. Os resíduos gerados pelas cidades, como lixo, entulhos e produtos tóxicos são
carreados para os rios com a ajuda das chuvas. Os resíduos líquidos carregam poluentes orgânicos (que são
mais fáceis de ser controlados do que os inorgânicos, quando em pequena quantidade). As indústrias produzem
grande quantidade de resíduos em seus processos, sendo uma parte retida pelas instalações de tratamento da
própria indústria, que retêm tanto resíduos sólidos quanto líquidos, e a outra parte despejada no ambiente. No
processo de tratamento dos resíduos também é produzido outro resíduo chamado chorume, líquido que precisa
novamente de tratamento e controle. As cidades podem ser ainda poluídas pelas enxurradas, pelo lixo e pelo
esgoto.
Enfim, a poluição das águas pode aparecer de vários modos, incluindo a poluição térmica, que é a descarga de
efluentes a altas temperaturas, poluição física, que é a descarga de material em suspensão, poluição biológica,
que é a descarga de bactérias patogênicas e vírus, e poluição química, que pode ocorrer por deficiência de
oxigênio, toxidez e eutrofização.
A eutrofização é causada por processos de erosão e decomposição que fazem aumentar o conteúdo de nutri-
entes, aumentando a produtividade biológica, permitindo periódicas proliferações de algas, que tornam a água
turva e com isso podem causar deficiência de oxigênio pelo seu apodrecimento, aumentando sua toxidez para
os organismos que nela vivem (como os peixes, que aparecem mortos junto a espumas tóxicas).
A poluição de águas nos países ricos é resultado da maneira como a sociedade consumista está organizada
para produzir e desfrutar de sua riqueza, progresso material e bem-estar. Já nos países pobres, a poluição é
resultado da pobreza e da ausência de educação de seus habitantes, que, assim, não têm base para exigir os
seus direitos de cidadãos, o que só tende a prejudicá-los, pois esta omissão na reivindicação de seus direitos
leva a impunidade às indústrias, que poluem cada vez mais, e aos governantes, que também se aproveitam da
ausência da educação do povo e, em geral, fecham os olhos para a questão, como se tal poluição não atingisse
também a eles. A Educação Ambiental vem justamente resgatar a cidadania para que o povo tome consciência
da necessidade da preservação do meio ambiente, que influi diretamente na manutenção da sua qualidade de
vida.
Dentro desse contexto, uma grande parcela da contenção da “saúde das águas” cabe a nós, brasileiros, pois se
a Terra parece o Planeta Água, o Brasil poderia ser considerado sua capital, já que é dotado de uma extensa
rede de rios, e privilegiado por um clima excepcional, que assegura chuvas abundantes e regulares em quase
todo seu território.
(ZAMPIERON, S. L. M.; VIEIRA, J. L. de A. Poluição da água. Disponível em http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt5.html. Acesso

em 28 de out 2008.)

1) Com base no texto, é correto afirmar:

I. Os resíduos líquidos são mais fáceis de controlar.

II. O chorume tratado pode ser adicionado ao abastecimento de água.

III. A atividade agrícola produz resíduos sólidos poluentes.

IV. A poluição biológica pode afetar a vida aquática.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

2) Sobre a eutrofização, é correto afirmar que

a) é conseqüência do crescimento desordenado dos aglomerados urbanos.

b) é produzida pelo aumento exagerado e descontrolado das algas nos rios.
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c) pode ser evitada através do controle dos poluentes industriais.

d) é fonte de bons nutrientes para peixes marinhos e algas tóxicas.

e) resulta do desmatamento e do lançamento do esgoto nos rios.

3) Com base no texto, a poluição pode depender de alguns fatores:

I. Educação ambiental

II. Consumismo

III. Rede de rios

IV. Legislação industrial

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas I e II são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Mudança de gabarito, da alternativa A para a alternativa D.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 4 a 6:

Texto II

No caso dos cistos de protozoários, apesar destes apresentarem uma viabilidade reduzida no solo, existem
alguns trabalhos atuais que encontraram a presença de cistos de protozoários em lodo de esgoto mesmo
após 1 ano da estocagem deste (HU et al. 1996), o que indica a grande resistência destes microrganismos
nesse meio. Estes dados geram uma preocupação em relação aos protozoários patogênicos e sugerem que
sejam feitos estudos consistentes para determinar sua viabilidade no lodo, no solo e na água de percolação
pois ela poderá atingir os lençóis subterrâneos, comprometendo sua qualidade. Assim procedendo, poderá
ser possível o reuso do lodo com segurança.
O protozoário Entamoeba histolyfica é um parasita do intestino grosso e pode ser associado com condições
sanitárias precárias. Seus cistos são pouco encontrados em águas superficiais, mas estão presentes onde
há contaminação fecal. Giardia lamblia é um protozoário flagelado de ampla distribuição, principalmente em
áreas de saneamento precário. Os cistos deste protozoário são resistentes ao cloro e muito comuns no esgoto.
O Cryptosporidium parvum é um protozoário coccídio, e tem sido atualmente muito estudado devido a estreita
relação deste parasita com os portadores do vírus da AIDS, já que é considerado um parasita oportunista
(CASEMORE, 1991). Estes protozoários são responsáveis pela alta incidência de doenças entéricas e devem
ser tratados com cuidado pelos sanitaristas. Através dos ensaios de N.M.P. de coliformes e contagem padrão
de bactérias, pode-se traçar uma correlação entre a presença ou não de microrganismos patogênicos, ou
seja, dependendo do N.M.P. de coliformes pode-se definir se há possibilidade de ocorrer outras espécies de
microrganismos patogênicos na amostra. Os riscos de contaminação provocados pela aplicação do lodo ao
solo, diminuem com a adoção das seguintes técnicas, segundo (SANTOS, 1979):

- Represamento do lodo por 30 dias e que reduza a concentração do N.M.P. de bactérias coliformes em
até 99,9%.

- Pasteurização a 700º C por 30 minutos, eliminando organismos patogênicos, vírus, cistos, ovos de ver-
mes.

- Adição de cal (calagem) para elevar o pH até 12,4.
- Emprego de cloro para estabilização e desinfecção do lodo.

Porém, deve-se considerar que muitas vezes os cistos de protozoários e ovos de helmintos são mais resis-
tentes que os coliformes fecais e, portanto, é preciso considerar que nem sempre a ausência destes indica-
dores implica na inexistência de outro microrganismo, como por exemplo Giardia (HO et aI., 1995). Segundo
HELMER et aI. (1991) os coliformes fecais não são bons indicadores da presença/ausência de protozoários
patogênicos e helmintos, pois estes podem ser mais resistentes aos processos de desinfecção.
(DRAGONI SOBRINHO, G. Avaliação de nitrogênio e fósforo dissolvidos na água de infiltração após aplicação de lodo de esgoto domés-

tico ao solo. Unicamp: Faculdade de Engenharia Civil. Dissertação. 2000. p. 30-31.)
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4) Com base no texto, é correto afirmar:

a) Protozoários patogênicos não resistem à estocagem do lodo por mais de um ano.
b) Lençóis subterrâneos podem ser viáveis através de estudos consistentes.
c) A qualidade da água depende do bom uso de cistos de protozoários.

d) É possível que protozoários patogênicos resistam à estocagem por mais de um ano.
e) O reuso do lodo é possível através de percolação e de estocagem.

5) Com base no texto, considere as afirmações seguintes:

I. Parasitas oportunistas beneficiam o vírus da AIDS.

II. A contaminação fecal pode ensejar doenças entéricas.

III. Todos os cistos de protozoários são resistentes a cloro.

IV. Há relação entre N.M.P de coliformes e microorganismos patogênicos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

6) Com base no texto, considere as afirmações a seguir:

I. Coliformes fecais são por vezes mais resistentes que ovos de helmintos.

II. A ausência de cistos de protozoários não significa que não há outros microrganismos.

III. O N.M.P. de coliformes pode ser reduzido através de represamento.

IV. A calagem é uma técnica de diminuição de ovos de helmintos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10:

Texto III

Os três grandes fenômenos relacionados com alterações atmosféricas, e que podem apresentar impactos não
sustentados no ambiente, são as chuvas ácidas, o aquecimento global (agravamento do efeito de estufa) e a
destruição da camada do ozônio.
A precipitação ácida provoca profundas alterações nos ecossistemas marinhos e nas florestas.
As partículas secas e ácidas existentes na atmosfera combinam-se com a chuva, o granizo e a neve, origi-
nando precipitações ácidas. Tal denominação deve-se ao fato de possuírem uma acidez superior ao normal
(pH reduzido). Na ausência de contaminação atmosférica, a chuva é ligeiramente ácida (pH 5,6), dado que o
CO2 se pode dissolver facilmente e combinar-se com a água, originando ácido carbônico. Qualquer precipi-
tação que tenha um pH inferior a 5,5 é considerada ácida havendo registro de chuvas com pH 2,8 (nos EUA).
As regiões muito industrializadas podem ter precipitações 100 vezes mais ácidas do que o normal, afetando
os ecossistemas terrestres e aquáticos.
Como os contaminantes circulam na troposfera, em função do regime de ventos, as chuvas ácidas não são
apenas características das regiões industrializadas. Tal deve-se também à presença de chaminés muito altas
nas indústrias, que aliviam os problemas locais de contaminação, mas disseminam no ar substâncias ácidas.
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Alguns dos compostos associados às chuvas ácidas podem ser libertados durante uma erupção vulcânica,
mas a maioria apresenta uma origem antrópica. As análises químicas às precipitações ácidas detectaram a
presença de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3). Estes compostos formam-se a partir do dióxido
de enxofre e óxidos de azoto (poluentes primários), que, depois de sofrerem oxidação, se transformam na-
queles poluentes secundários, que se dissolvem na água, ou aderem às gotas de água. Tal pode ocorrer no
espaço, uma semana após os ácidos entrarem na atmosfera.
Quanto ao efeito das chuvas ácidas nos sistemas aquáticos, verifica-se que a maioria dos rios e lagos de
água doce têm um pH com valores que oscilam entre os seis e os oito, estando os organismos adaptados a
essas condições.
Ovos, esperma e crias são extremamente sensíveis às alterações do pH do meio, podendo sofrer alterações
e morrer, caso o pH varie. Assim, a acidificação pode provocar a morte dos organismos ou impedir que se
reproduzam.
As águas com pH baixo têm um elevado poder dissolvente, pelo que, em contato com as rochas do solo,
promovem a libertação de alguns metais muito tóxicos para as plantas e animais que os vão assimilar (ex.
quando os lagos acidificam, os peixes acumulam mercúrio, que é um metal extremamente tóxico).
Contudo, nem todas as massas de água que recebem precipitações ácidas ficam acidificadas. Tal deve-se ao
poder neutralizador de alguns constituintes das rochas, como o carbonato de cálcio (CaC03), que funciona
como um neutralizador natural.
(Adaptado de Uemai. Chuvas Ácidas. Disponível em: <http://uemeai.wordpress.com/ 2007/09/10/chuvas-acidas/>. Acesso em: 31 out

2008.)

7) Conforme o texto, quais alterações provocam as chuvas ácidas?

a) Precipitações ácidas em conjunto com água, granizo e neve.

b) Modificações nos ecossistemas marinhos e nas florestas.

c) A destruição da camada de ozônio e o aquecimento global.

d) Contaminações aquáticas em regiões não-industrializadas.

e) Ácido sulfúrico e ácido nítrico filtrados por chaminés.

Mudança de gabarito, da alternativa A para a alternativa B.

8) Com base no texto, considere as afirmações a seguir:

I. Regiões industrializadas têm chuvas tão ácidas quanto as não-industrializadas.

II. Compostos presentes em chuvas ácidas têm vínculo com erupções vulcânicas.,

III. Regiões não-industrializadas não sofrem a ação de poluentes secundários.

IV. A maioria dos compostos nas chuvas ácidas é produzida pelo homem.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

9) Conforme o texto, é correto afirmar que poluentes oxidados

a) são acumulados nos peixes e nas plantas de água ácida.

b) interagem naturalmente com o dióxido de carbono.

c) misturam-se aos ácidos nítrico e sulfúrico.

d) tornam a chuva menos ácida do que o normal.

e) são dissolvíveis em água ou aderem a gotas d’água.

10) Conforme o texto, a chuva ácida resulta em

a) mortandade de peixes.
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b) dissolução de rochas.

c) neutralizadores naturais.

d) acidificação de esgotos.

e) alteração no regime de ventos.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Leia o texto a seguir:

Sobradinho (Sá e Guarabira)

O homem chega e já desfaz a natureza
Tira a gente põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia
Do beato que dizia que o sertão ia alagar

[...]

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira
Por cima da cachoeira o Gaiola vai sumir
Vai ter barragem no salto do Sobradinho
E o povo vai se embora com medo de se afogar

A letra da música acima remete à questão, ainda atual, envolvendo a construção de represas e barragens.

Com base na letra e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a) Intervenções ambientais com a finalidade de construir barragens e represas possuem, ao lado dos impactos econô-
micos, os de ordem cultural, para as populações ribeirinhas.

b) As contínuas resistências à construção de barragens e represas no Brasil resultam de comunidades cujo interesse
está em deter o avanço e modernização do país.

c) Ecologia e economia formam um par insustentável para qualquer sociedade e reproduzem, na prática, o embate
entre tradição e mundo moderno.

d) O medo das barragens e represas decorre, para o conjunto das populações ribeirinhas, das crenças de que o mundo
deve permanecer imutável, seguindo as profecias regionais.

e) As fontes aqüíferas estão se esgotando, portanto, nada mais correto do que represar a água, mesmo sob protesto
das populações ribeirinhas.

12) Leia o texto a seguir:

A privatização da distribuição da água tratada sofre revezes na América Latina e na Europa. A multinacional
francesa Suez, por exemplo, teve vários dissabores na Argentina após ter sido a principal beneficiária das
privatizações operadas pelo peronista Carlos Menem. A Suez deixou o controle de Águas Provinciales de
Santa Fé, depois do fracasso das negociações com o governo da província, que não permitiu que a empresa
aumentasse suas tarifas em 60%.
Além disso, em diversos países da América Latina, como é o caso nos anos 2000, de Argentina, mas também,
de Bolívia, Paraguai e Uruguai e alguns países europeus, assiste-se à retomada do debate a respeito da
privatização deste setor.
(AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS.Privatização fracassa na Europa e América Latina, 06 nov. 2008.

Disponível em: <http://www.aenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=31839>)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema privatização, considere as afirmativas a seguir:

I. Os governos nacionalistas que se implantaram na América Latina, desde a primeira metade dos anos 2000,

encontram-se entre os principais responsáveis pela realização das privatizações das empresas ligadas ao

setor das águas.

II. A tendência geral decorrente do movimento de privatização das companhias fornecedoras de água na Amé-

rica Latina e em países da Europa foi a de redução no valor das tarifas do produto pagas pelo consumidor.
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III. O movimento atualmente verificado, em diversos países, no sentido de retornar ao Estado o setor do forne-

cimento de água resulta do crescimento de lutas populares que colocam suas demandas à esfera pública.

IV. A privatização das companhias fornecedoras de água, anteriormente sob a posse do Estado, apresenta-

se como parte de um processo mais intenso, verificado no mundo, dado pela concentração de capitais e

realização de preços de monopólio.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, II e IV são corretas.

13) Embora possuindo consideráveis recursos hídricos, algumas regiões do Brasil, como o nordeste, continuam a

enfrentar o problema da seca, mesmo com a existência, naquela parte do país, do Rio São Francisco. Superar

este problema é um desafio freqüentemente lançado pelos diversos governos federais do país, mas, a inope-

rância das respostas tem sido favorecida pela persistência de situação traduzida pela expressão “a indústria da

seca”.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema indústria da seca, assinale a alternativa correta.

a) Para findar com a “índústria da seca” o governo federal está tentando criar um órgão novo, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste -Sudene, financiada basicamente com os recursos das regiões mais ricas do país que
vivenciaram o mesmo problema.

b) A seca é um fenômeno natural e típico do nordeste, razão pela qual é sem sentido se falar em “indústria da seca”,
sobretudo neste momento em que várias indústrias, saídas da região Sul do país, estão se implantando naquela
região.

c) Em razão de seu clima de temperaturas elevadas, a região nordeste atraiu, nas ultimas décadas, empresas ligadas
ao setor de refrigeradores, ventiladores e climatizadores, desenvolvendo-se, ali, um novo pólo industrial denominado
“indústria da seca”.

d) A base da existência da “indústria da seca” é a prática adotada por grupos políticos e econômicos que se utilizam
do fenômeno da aridez de regiões do nordeste para angariarem recursos públicos e aplicá-los, privadamente, em
detrimento do desenvovimento regional e auto-sustentável.

e) Na prática, a existência de uma suposta “indústria da seca” tem sido o argumento de base para que trabalhadores
do nordeste encontrem justificativas para deixar aquela região, vindo para o sul em busca de outras oportunidades
de vida e de emprego.

14) No mês de novembro de 2008, dois grandes bancos brasileiros realizaram seu processo de fusão, posicionando-

se, assim, como a 17º maior agência no mundo.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema globalização, assinale a afirmativa correta.

a) Na globalização, fusão de empresas nacionais de países capitalistas periféricos é um fenômeno típico, uma vez que
nos países que integram o G-7, a tendência tem sido a de desconcentração dos capitais.

b) Na sociedade globalizada, a fusão de empresas testemunha a perda de vitalidade do capitalismo, ainda que este
movimento de concentração tenha se mantido, nos últimos anos, restrito ao setor financeiro.

c) As fusões de empresas constituem o primeiro passo, no mercado global, para a sua reestatização, fenômeno que
ficou evidenciado com a recente crise do setor imobiliário, nos Estados Unidos, e a compra dos bancos pelo governo
norte-americano e de países da Europa.

d) A concentração de capitais, estimulada pelo movimento de fusão de empresas, revela-se fundamental para o atual
modo de produção, pois cria as condições adequadas para um maior controle global das economias, inviabilizando
crises econômicas futuras.

e) Além da ocorrência de um intenso processo de fusão de empresas de diversos setores de atividade, outra marca
do capitalismo contemporâneo tem sido a formação de bolhas especulativas e, mesmo, das empresas rede.

15) Dentre as diretrizes da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecida no Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90) está prevista a criação de Conselhos municipais,

estaduais e federal dos direitos da criança e do adolescente (art. 88).

Sobre esses Conselhos, é correto afirmar:
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I. São órgãos com poder de deliberar sobre a política da área da criança e do adolescente.

II. A função de Conselheiro de Direitos deve ser remunerada.

III. Nos Conselhos de Direitos está assegurada a participação popular.

IV. Os Conselhos de Direitos são formados, paritariamente, por membros do poder legislativo e do judiciário.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

ASSISTENTE SOCIAL

16) Leia o texto a seguir:

... a prática profissional tem um caráter essencialmente político: que surge das próprias relações de poder
presentes na sociedade. Esse caráter não deriva de uma intenção do Assistente Social, não deriva exclusiva-
mente da atuação individual do profissional ou de seu “compromisso”.
(IAMAMOTO, M.V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social: ensaios críticos. São Paulo : Cortez, 1992, pag.122)

Sobre a posição do Marilda V. Iamamoto acerca do caráter político da prática profissional, é correto afirmar que

a atuação do Assistente Social:

a) É polarizada por interesses sociais das classes contraditórias.

b) É determinada pelos interesses da classe com a qual o profissional se identifica ideologicamente.

c) É definida pelos interesses do seu empregador, seja ele o empresário ou órgão público.

d) Inscreve-se na luta da classe trabalhadora e a seus interesses responde, prioritariamente.

e) Está determinada ora por interesses particulares de grupos, ora por interesses gerais do bem comum.

17) No ano de 2005 comemorou-se os 50 anos da Reconceituação do Serviço Social no Brasil.

Podemos considerar conquistas do Movimento de Reconceituação:

I. A explicitação da dimensão política da ação profissional.

II. A interlocução crítica com as ciências sociais.

III. A recusa das fronteiras entre a profissão e o militantismo.

IV. A recusa da subalternidade do profissional como agente técnico puramente executivo.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas I e II são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

18) Leia o texto a seguir:

O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro é qualificado por Netto (1999:95) como um conjunto de
“valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos
(teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profis-
sionais e estabelecem as balizas de sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões
e com as organizações e instituições sociais”.
(Boschetti, I. Seguridade social e projeto ético-político do Serviço Social: que direitos pra qual cidadania? In: Revista Serviço Social e

Sociedade n. 79, São Paulo : Cortez, setembro/2004, pag. 119)
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Os valores a que o texto se refere estão definidos nos seguintes documentos formulados pela categoria profis-

sional:

I. Lei de Regulamentação da Profissão.

II. Código de Ética Profissional.

III. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

IV. Diretrizes Curriculares aprovadas pela ABEPSS em 1996.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

19) Em conformidade com o Código de Ética Profissional do Assistente Social (Resolução CFESS 290, publicada

no D.O. da União em 11/02/1994), é dever do Assistente Social na sua relação com os usuários:

I. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais.

II. Exercer sua autoridade de maneira a influenciar a participação do usuário nas decisões sobre seus inte-

resses.

III. Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.

IV. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional como um dos

mecanismos indispensáveis à participação dos usuários.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

20) Leia o texto a seguir:

Ao longo dos anos de 1980 e 1990 avançou no Brasil e em outros países um tipo de concepção regressiva
dos direitos sociais. Tal concepção apontava para a necessidade de redução da cobertura social e estatal e
sugeria a adoção de critérios mercadológicos na formatação dos sistemas de proteção social. Ao enfatizar
a necessidade de maior participação da sociedade no enfrentamento da pobreza, esta discussão deu pas-
sagem à expansão da idéia de parceria como estratégia privilegiada para a produção de um novo padrão
de relacionamento entre o mercado, o Estado e as organizações da sociedade civil. Foi neste movimento
que avançou a incorporação por parte do mercado, da noção de responsabilidade social, materializada na
montagem de fundações e associações que deveriam servir como canais para concretizar o investimento do
setor empresarial na área social, ambiental e cultural.
(GOIS, J.B.H e all. Responsabilidade social e empresarial e solidariedade. In: Revista Serviço Social e Sociedade n. 78, São Paulo :

Cortez, julho/2004, pag. 86)

O texto constitui-se em:

a) Uma defesa do neoliberalismo e dos mecanismos de não intervenção do Estado na economia.

b) Uma crítica ao modelo do Welfare State e sua proposta de ampliação dos direitos de cidadania.

c) Uma reflexão crítica sobre a proposta de Reforma do Estado executada nos governos de Fernando Henrique Car-
doso.

d) Uma proposta de ampliação dos direitos de cidadania a partir do preconizado na Constituição Federal de 1988.

e) Uma reflexão crítica dos programas de transferência de renda executados nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva.
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21) A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 07/12/1993, no cap IV, trata dos benefícios, serviços,

programas e projetos de assistência social e sofreu alterações introduzidas pelas leis nº 8.213, de 24/07/1991, e

nº 9.720, de 30/11/1998.

Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), é correto afirmar:

a) A renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo exigido para o BPC deverá ser declarada pelo
assistente social do município, sujeitando-se às punições previstas na lei.

b) A concessão do BPC ficará sujeita a exame médico pericial e laudos realizados pelos serviços de perícia médica
do INSS.

c) A família será entendida para a definição da concessão do BPC como o conjunto de pessoas composto pelos cônju-
ges e filhos legítimos menores de 18 anos, que residam sob o mesmo teto.

d) Para a definição da condição de dependente e da renda per capita, compreende-se a família como o conjunto de
pessoas que residem sob o mesmo teto, independente da sua composição.

e) Será concedido à pessoa na condição de dependente desde que comprove uma renda mensal per capita inferior a
½ (meio) salário mínimo.

22) De acordo com o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 07/12/1993, numere as

definições da coluna da direita, relacionando-as aos itens da coluna da esquerda:

(I) Benefícios eventu-
ais

( ) É a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de
subsistência e nem tê-la provida por sua família.

(II) Serviços assistenci-
ais

( ) Visam o pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda
mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

(III) Benefício de presta-
ção continuada

( ) Investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, finan-
ceira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva
e de gestão para melhorar as condições gerais de subsistência, elevação do pa-
drão de qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e sua organização
social.

(IV) Programas de as-
sistência social

( ) Atividades continuadas que visem à melhoria da vida da população e cujas ações,
voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e dire-
trizes da LOAS.

(V) Projetos de enfren-
tamento à pobreza

( ) Ações integradas e complementares com objetivo, tempo e área de abrangên-
cia definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais.

Assinale a alternativa correta.

a) I, III, II, IV, V.

b) II, IV, III, V, I.

c) III, I, V, II, IV.

d) III, V, IV, I, II.

e) IV, II, I, V, VI.

23) Sobre o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 07/12/1993, no Capítulo III, da

Organização e da Gestão da Política de Assistência Social, é correto afirmar:

a) A União fixará as políticas de assistência social para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

b) O funcionamento das entidades de assistência social depende de prévia inscrição no Conselho Nacional de Assis-
tência Social e, posteriormente, no respectivo Conselho Municipal.

c) As ações devem ser organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organi-
zações de assistência social previstas na lei.

d) A fiscalização das entidades e organizações de assistência social cabe ao órgão gestor de assistência social.
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e) Os conselhos municipais, estaduais e federal de assistência social são instâncias consultivas do sistema descentra-
lizado e participativo de assistência social.

24) A família é definida na Constituição Federal (CF) de 1988 como a base da sociedade. O Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13/07/1990, no art. 19, assegura o “[...] direito [da criança e/ ou adolescente]

de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convi-

vência familiar e comunitária [...]”.

Sobre a família na CF e no ECA, é correto afirmar:

a) As medidas de proteção à criança e ao adolescente reforçam o vínculo familiar como primeiro e fundamental para
a efetivação dos seus direitos essenciais.

b) A comunidade, a sociedade e o poder público podem substituir plenamente a família quando esta descumprir a sua
função de provedora e formadora.

c) O poder familiar (pátrio poder) sobre os filhos legítimos do casal pode ser revertido em quaisquer circunstâncias.

d) A colocação da criança e do adolescente em família substituta deverá considerar, em primeiro lugar, a sua composi-
ção.

e) É a única responsável por assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, entre outros direitos.

25) Leia o texto a seguir.

O conhecimento de modos de agir e pensar de uma família pode contribuir para o direcionamento de encami-
nhamentos e decisões que porventura tenham que tomar na defesa dos direitos da criança e do adolescente
(Szymanski, H. Trabalhando com Famílias. Cadernos de Ação, São Paulo: IEE/CBIA, n. 01, mar.1992, p.4).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o trabalho com a família, é desejável que o assistente social:

a) Compreenda e seja capaz de descrever o que está se passando com uma família para que se possa tomar medidas
que previnam danos à criança e ao adolescente.

b) Entenda a família, as relações dos seus membros entre si e com a comunidade a partir das primeiras impressões
sobre seus atos.

c) Introduza mudanças de comportamento na família após um julgamento dos seus atos, independente da sua condição
de vida.

d) Direcione o olhar para a família inferindo sentimentos, idéias e intenções.

e) Tenha soluções prontas para aquilo que a família deve ou não deve fazer, considerando suas limitações.

26) A Constituição Federal (CF) de 1988 entende como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos

pais e seus descendentes. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); "Numa definição ampla, teríamos

uma família quando pessoas convivem assumindo o compromisso de uma ligação duradoura entre si, incluindo

uma relação de cuidado entre os adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecem nesse contexto"

(Szymanski, H. Trabalhando com Famílias. Cadernos de Ação, São Paulo: IEE/CBIA, n. 01, mar.1992, p.35).

Com base no texto da autora, na CF e no ECA, sobre a definição de família, é correto afirmar:

a) A inexistência de modelo único do que vem a ser uma família impossibilita a sua definição.

b) A união estável entre o homem e a mulher, para efeito da proteção da criança e do adolescente, não é reconhecida
como entidade familiar, devendo a lei fazer a sua conversão em casamento.

c) No casamento, os direitos e os deveres sobre os filhos são exercidos prioritariamente pela mulher.

d) Existe uma contradição nos significados de família previstos nas duas legislações e uma anula a outra.

e) A definição de família não é única e não existe enquanto um modelo ideal.

27) A Constituição do Estado do Paraná, no Cap VIII, que trata da família, da mulher, da criança, do adolescente e

do idoso, considera que a família, base da sociedade, deve receber especial proteção do Estado, na forma da

Constituição Federal.

Sobre os programas e ações que o Estado do Paraná deverá destinar à promoção integral da família, considere

as afirmativas a seguir:
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I. Inclusão das famílias de baixa renda em programas oficiais de assistência social, de formação de cunho

preventivo ou de orientação.

II. Criação de programas de redução de natalidade voltados às famílias de baixa renda.

III. Retirada da criança do convívio familiar quando esta não apresentar condições materiais mínimas para o

seu sustento.

IV. Implantação de abrigos para o recolhimento provisório de pessoas vítimas de violência familiar e de servi-

ços de prevenção e orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

28) Para a efetivação da assistência social como política pública, é imprescindível:

I. Que ela seja entendida como uma política exclusiva de proteção social, independente do conjunto das

proteções previstas pela seguridade social.

II. Que o foco de atuação na matricialidade sócio-familiar se restrinja às abordagens que tratam as necessi-

dades sociais como problemas e responsabilidades individuais e grupais.

III. Sua integração e articulação às modalidades de proteção social do conjunto das proteções previstas pela

seguridade social e às demais políticas sociais.

IV. Extrapolar o sentido de proteção social como política social única, o que requer um conjunto de políticas

que garantam direitos e respondam a diversas e complexas necessidades.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas I e II são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

29) Sobre o sistema social de proteção social básica e o sistema de proteção social especial previstos na Política

Nacional de Assistência Social, é correto afirmar:

I. A proteção social básica visa a ações preventivas que reforçam a convivência, a socialização, o acolhi-

mento e a inserção, e tem um caráter mais genérico e voltado, prioritariamente, à família.

II. A proteção social especial refere-se a serviços especializados, destinados a pessoas em situação de risco

pessoal ou social, de caráter mais complexo.

III. A proteção social básica abrange os parâmetros de atenção de média e de alta complexidade aos usuários

nos territórios.

IV. A proteção social especial se diferencia da proteção básica por se tratar de atendimento dirigido às situa-

ções de violação de direitos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
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d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30) Leia o texto a seguir:

Nas áreas metropolitanas, não raramente consideradas com elevado padrão de qualidade de vida, ocorrem
situações de territórios que se apresentam em si mesmos, como excluídos ou sinônimos de exclusão social.
São os morros de favelas no Rio de Janeiro, as periferias de São Paulo, os mangues de palafitas no Recife.
Trata-se de espaços criados à parte da cidade, estigmatizantes e excludentes na sua origem, produzidos por
uma lógica urbanística perversa que segue o modelo de concentração econômica para definir o que é e o que
não é cidade, ou melhor, quem são e quem não são cidadãos.
(KOGA, D. Medidas da cidade: entre territórios de vida e territórios vividos. São Paulo : Cortez, 2003, p. 72.)

O texto nos remete à

a) importância de elaboração de indicadores sociais gerais médios para conhecer a realidade social das cidades.

b) necessidade de se tratar a cidade como uma totalidade igualitária e única, sem diferenciação dos vários grupos de
pessoas que as compõem.

c) necessidade de se considerar a dimensão territorial na formulação de políticas públicas.

d) necessidade de criação de indicadores sociais específicos para cada cidade do país.

e) importância de excluir os bolsões de pobreza das estatísticas por gerarem desvios de percepção da realidade.

31) No contexto do planejamento em instituições, grupos e movimentos sociais, é correto afirmar que o diagnóstico

expressa

a) a descrição da realidade tal como ela se apresenta.

b) o juízo que se faz da realidade, em confronto com o ideal traçado para se fazer.

c) o levantamento dos problemas a partir da visão das pessoas a quem o processo atinge.

d) o resultado da pesquisa realizada junto a todos os envolvidos no processo.

e) a definição de indicadores prévios que permitam o enquadramento dos problemas levantados.

32) Leia o texto a seguir:

A operacionalização relaciona-se ao detalhamento das atividades necessárias à efetivação das decisões to-
madas, cabendo aos técnicos sua consubstanciação em planos, programas e projetos, e, na ocasião opor-
tuna, em sistematização das medidas para sua implementação.
(BAPTISTA, M. V. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo, Veras Editora, 2000, pag.23)

Sobre os projetos, no contexto da elaboração do planejamento social, é correto afirmar:

a) Representam a setorização do plano, detalhando por setor a política, as diretrizes e as metas.

b) Delineiam decisões de caráter geral, grandes linhas políticas, diretrizes e estratégias.

c) Estabelecem e sistematizam o traçado prévio da operação de um conjunto de ações específicas.

d) São tomados como marco de referência para estudos regionais e/ou setoriais.

e) São os instrumentos do planejamento que se encontram mais distantes do processo de execução.

33) Leia o texto a seguir:

Definimos parecer social como a “opinião profissional do assistente social, com base na observação e estudo
de uma dada situação, fornecendo elementos para a concessão de um benefício, recurso material e decisão
médico-pericial” (MPASINSS, 1994 24-25)
(CFESS (org.) O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. São Paulo : Cortez, 2003, pag. 56)

A partir do texto e do conhecimento sobre a elaboração do parecer social, é correto afirmar que este:

I. É um instrumento da ação profissional do assistente social.

II. Encontra-se discriminado como atribuição privativa do assistente social.
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III. Implica em um posicionamento do profissional.

IV. É instrumento pessoal de trabalho do assistente social, de divulgação proibida.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

34) Leia o texto a seguir:

Ao definir como impacto ambiental “qualquer alteração das prioridades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econô-
micas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”
(CONAMA, 1991), passou-se a considerar também como impacto as conseqüências sociais inerentes à re-
produção das populações atingidas.
(COLITO, M.C.E. A construção de usinas hidrelétricas e os impactos sobre a população e o espaço. In. Serviço Social em revista.

Londrina, Ed. UEL, janeiro a junho/2000, pag. 276.)

Sobre o texto, é correto afirmar:

a) Aponta para a supremacia dos aspectos físicos, químicos e biológicos do meio ambiente em relação aos aspectos
sociais.

b) Indica a necessidade de prévia retirada das populações atingidas por obras com impactos ambientais importantes.

c) Reflete a necessidade de pensar no impacto ambiental que a pobreza tem em potencial.

d) Propõe a indenização das populações atingidas por obras de grande impacto ambiental.

e) Defende que a análise de impacto ambiental considere o homem como parte do ecossistema natural.

35) Observe o gráfico a seguir:

(Meadows et all APUD LAYARGUES, P.P. Educação para gestão ambiental. Acesso <http://material.nerea-investiga.org> em 02.nov.2008)
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O gráfico ilustra a distribuição dos interesses humanos ao longo da escala espaço-tempo.

A partir dele é possível concluir:

a) As pessoas se interessam mais pelo que vai acontecer com sua família e sua vizinhança na próxima semana do
que com a geração futura da nação.

b) As pessoas se interessam mais pelo que vai acontecer com as gerações futuras no mundo do que com sua vizinhança
nos próximos anos.

c) As pessoas se interessam menos pela sua família do que pelo mundo durante a vida.

d) As pessoas, de uma maneira geral, se interessam mais pelas gerações futuras do que pela sua vizinhança.

e) As pessoas se interessam menos pela geração futura da nação do que pela geração futura do mundo.

36) A Constituição do Estado do Paraná (artigos 12 e 13, 162 a 164), prevê que é competência do Estado, em con-

junto com a União e os Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas

formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, bem como, legislar sobre esses assuntos e sobre a responsa-

bilidade por dano ao meio ambiente, entre outros.

De acordo com a legislação, é competência do Estado do Paraná na proteção do meio ambiente:

a) Celebrar contrato com empresas que desrespeitam a preservação do meio ambiente se estas ampliarem os postos
de trabalho.

b) Instituir e manter sistema de gerenciamento dos recursos naturais, o registro, o acompanhamento e a fiscalização
do uso desses recursos.

c) Negociar o aproveitamento energético no Estado com as empresas interessadas, mantendo-se acima das decisões
da União.

d) Fomentar a implantação, em seu território, de usinas hidrelétricas de grande porte para o atendimento ao consumo
local.

e) Repassar às empresas privadas a responsabilidade pela exploração dos recursos ambientais, visando ao melhor
aproveitamento econômico e à sustentabilidade das comunidades.

37) Leia o texto a seguir.

A maior parte do território do Paraná é ou já foi utilizada para a agricultura. Dos ambientes originais de forma-
ção de florestas, campos naturais e cerrados que ocupavam 99,5% do território paranaense, restam apenas
cerca de 8%, segundo estudo feito pelo Instituto SOS Mata Atlântica e INPE (2001). A ocupação urbana
representa pouco mais de 1% do território do Estado, que, apesar da baixa representatividade, provoca forte
impacto devido à ocupação concentrada em áreas próximas a mananciais importantes
(Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade - ORBIS. Indicadores do Milênio no Estado do Paraná. 2007. Sustenta-

bilidade. Curitiba : ORBIS, 2007.p. 28.)

Sobre o que cabe ao Poder Público, de acordo com o art. 207 da Constituição do Estado do Paraná, para

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considere as afirmativas a

seguir:

I. Submeter o projeto técnico de impacto ambiental para a construção de termoelétricas e hidrelétricas à

legislação federal pertinente e à aprovação da Assembléia Legislativa.

II. Declarar, como área de preservação permanente, o remanescente das matas ciliares dos mananciais de

bacias hidrográficas que abasteçam os centros urbanos.

III. Sujeitar à lei os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, com condutas e atividades poluidoras ou conside-

radas lesivas ao meio ambiente.

IV. Autorizar a exploração das áreas de preservação permanente e os remanescentes de florestas nativas do

Estado.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

b) Somente as afirmativas II e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
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d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

38) A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas, a Eco-92, ocorrida no Rio de

Janeiro, em 1992.

Sobre a importância da Agenda 21, considere as afirmativas a seguir:

I. Abriu um caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de um plano de ação e de um plane-

jamento participativo de nível global, nacional e local, de forma gradual e negociada.

II. Definiu que cada país signatário desenvolverá a sua Agenda 21, independentemente do que ficou acordado

entre os países membros da ONU.

III. Constitui-se num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma

econômico e civilizatório que exige a reinterpretação do conceito de progresso.

IV. Incorpora o conceito de desenvolvimento sustentável como um princípio e reconhece a complexidade e o

inter-relacionamento de questões críticas como pobreza, doença, entre outras.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

39) A Agenda 21 gerou uma agenda complementar denominada "metas do desenvolvimento do milênio", adotada

pela ONU em 2000, e da qual o Brasil é signatário, e que se pretende alcançar até 2015. Entre os Objetivos do

Milênio definidos para o Estado do Paraná, estão: erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o ensino básico

universal; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil;

combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental (reduzir à metade a

proporção da população sem acesso sustentável à água potável segura).

(Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade - ORBIS. Indicadores do Milênio no Estado do Paraná. 2007. Sustentabilidade.

Curitiba : ORBIS, 2007.p. 33.)

Segundo dados de 2004 do PNAD, 35% dos moradores urbanos do Paraná (mais de 3 milhões de pessoas) não

possuem ao menos um dos itens a seguir:

3% 25% 2% 6% 0,4% 8%
294.654 2.155.738 149.712 485.690 34.509 709.016
Acesso à água
tratada

Acesso a es-
goto sanitário

Acesso a ser-
viço de coleta
de lixo

Domicílios com
até duas pes-
soas/dormitório

Acesso à rede
de energia elé-
trica

Acesso à ha-
bitação com
ocupação
segura (propri-
etário/inquilino)

De acordo com os objetivos do Milênio para o Paraná e os dados sobre domicílios urbanos sem acesso a um

dos serviços essenciais, é correto afirmar:

a) O acesso à rede de esgoto sanitário ainda se mostra inacessível para ¼ dos domicílios urbanos.

b) O acesso à água potável dificilmente será estendido a todos os domicílios urbanos até 2015.

c) O Paraná tem plenas condições de erradicar a pobreza e a fome se for considerado o amplo acesso dos domicílios
à rede de energia elétrica.

d) A habitação não-segura é o problema mais grave a ser enfrentado até o ano de 2015.

e) O acesso ao serviço de coleta de lixo nos domicílios urbanos se deve ao sistema de coleta de lixo reciclável.

40) Nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal de 1988 e da Política Nacional de Educação Ambiental,

Lei nº 9.795 de 27/04/1999, sobre o entendimento de educação ambiental, considere as afirmativas a seguir:
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I. É um processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação ambiental.

II. Reconhece que os recursos naturais são infinitos e que a sociedade precisa repensar o modo como se

relaciona com o mundo em que vive.

III. É componente essencial e permanente da educação nacional a ser desenvolvida e articulada em todos os

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

IV. É um direito de todos, incumbindo ao Poder Público definir políticas públicas e à sociedade engajar-se na

prevenção, identificação e solução de problemas ambientais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
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