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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para as questões 1 e 2

Uma mina de ouro no degelo

O aquecimento global está produzindo efeitos1

devastadores no Ártico. No último verão, no Hemisfério
Norte, a calota de gelo foi reduzida ao menor tamanho já
registrado. A ponto de, pela primeira vez, cientistas russos4

navegarem até o Pólo Norte sem precisar abrir caminho com
navios quebra-gelos. Isso ocorre porque a temperatura na
região polar aumenta em média duas vezes mais que no resto7

do planeta. O fenômeno tem efeitos ecológicos danosos —
toda uma fauna adaptada ao frio rigoroso, que inclui ursos
polares, baleias, focas e morsas, está ameaçada de extinção10

—, mas, paradoxalmente, está provocando uma espécie de
corrida do ouro ao Círculo Polar. Isso ocorre por dois motivos
principais: o derretimento do gelo vai permitir a exploração13

das reservas de petróleo e gás natural no oceano Ártico e abrir
novas e mais curtas rotas de navegação.

O Instituto Geológico dos Estados Unidos calcula que16

25% das reservas mundiais de petróleo e de gás natural
estejam lá, esperando para serem exploradas. Isso significa 2
trilhões de dólares em valores de mercado. O Campo de19

Stockman, situado na região européia do Ártico e maior
depósito mundial de gás natural, deverá ser explorado pelas
estatais de petróleo norueguesa e russa. O objetivo é22

transportar o gás por dutos submarinos até o continente e, de
lá, alimentar a Europa ocidental. Além de reduzir custos, o
empreendimento vai criar milhões de empregos em regiões25

dos dois países, que antes atraíam poucos investimentos. É
verdade que, com o degelo, aumenta o perigo dos icebergs,
mas há compensações, os campos petrolíferos no Ártico não28

serão ameaçados pela instabilidade política e pelos
homens-bomba do Oriente Médio.

Até 2015, toda a região poderá ser navegável por um31

período de seis meses por ano — hoje, esse período não passa
de um mês, e a navegação é possível com a ajuda de navios
quebra-gelos. Será possível levar mercadorias do Porto de34

Hamburgo, na Alemanha, para o de Yokohama, no Japão,
navegando-se pela costa da Sibéria, reduzindo-se à metade o
tempo de viagem, atualmente feita pelo Canal de Suez. Via37

Ártico, os petroleiros vão poupar 12.000 quilômetros na
viagem entre a Venezuela e o Japão. “Os custos de transporte
vão cair com essas novas rotas, o que deve causar impacto40

positivo na economia mundial”, disse a oceanógrafa
americana Kathleen Crane, do Centro de Pesquisas do Ártico,
órgão do governo norte-americano.43

Os interesses econômicos em jogo estão provocando
outro tipo de corrida, envolvendo países com ambições
territoriais no Ártico: Noruega, Dinamarca, Canadá e Estados46

Unidos. Cada um deles quer assegurar sua soberania sobre os
enormes recursos naturais e também o controle sobre as rotas
marítimas que, por ora, estão bloqueadas pelo gelo.49

Os limites territoriais são realmente confusos no
Ártico. De acordo com a lei marítima internacional, as
fronteiras das zonas econômicas nacionais acompanham o52

limite da plataforma continental de cada país. No Ártico,
porém, é impossível demarcar onde terminam as plataformas
(boa parte coberta por geleiras) e onde começam as águas55

internacionais. Quem diria que, há bem pouco tempo, nenhum
país ou empresário dava a mínima para a vastidão gelada do
Ártico.58

José Eduardo Barella. Veja, Ambiente, 3/5/2006, p. 124-5 (com adaptações).
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De acordo com o texto, assinale a opção correta.

A O aquecimento global tem sido prejudicial à fauna do Ártico,
que está ameaçada de extinção, na medida em que o
derretimento do gelo está favorecendo a exploração das
reservas de petróleo e gás natural no Círculo Polar e abrindo
rotas mais curtas de navegação.

B Empresas petrolíferas norueguesas e russas detêm o
monopólio da exploração do maior depósito de gás natural do
mundo, localizado na região européia do Ártico.

C Caso toda a região do Ártico torne-se navegável durante seis
meses por ano, as novas rotas de navegação propiciarão
economia no tempo de viagem e nos gastos com transporte de
mercadorias entre continentes.

D Como os limites territoriais são confusos no Ártico, alguns
países, motivados por interesses econômicos, estão
assegurando a sua soberania sobre os recursos naturais e o
controle sobre as rotas marítimas nessa região, com base na
lei marítima internacional. 
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Ainda considerando o texto, assinale a opção correta.

A No trecho “Isso ocorre por dois motivos principais” (R.12-13),
“por” inicia expressão denotadora de finalidade.

B Em “O objetivo é transportar o gás por dutos submarinos até
o continente” (R.22-23), “por” pode ser substituído por
através de.

C No fragmento “os campos petrolíferos no Ártico não serão
ameaçados pela instabilidade política” (R.28-29), o vocábulo
“pela” pode ser substituído pela expressão por causa da.

D No trecho “Será possível levar mercadorias (…) navegando-
se pela costa da Sibéria” (R.34-36), “pela” equivale a por
meio de.
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Assinale a opção gramaticalmente incorreta.

A Cientistas russos, pela primeira vez, navegaram ao Pólo Norte
sem utilizar navios quebra-gelos para abrir caminho.

B Será criado milhões de empregos em regiões da Rússia e da
Noruega, que antes atraíam poucos investimentos.

C Mercadorias serão transportadas, através de dutos
submarinos, do Ártico até a Europa Ocidental.

D Há pouco tempo, nenhum país ou empresário se importava
com o Ártico.
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Em cada opção abaixo, apresenta-se uma oração e uma proposta
de reescritura empregando-se o pronome oblíquo átono. Assinale
a opção em que esse emprego é feito corretamente.

A O aquecimento global está produzindo efeitos devastadores
no Ártico — O aquecimento global os está produzindo no
Ártico.

B O derretimento do gelo vai permitir a exploração de reservas
de petróleo e gás natural — O derretimento do gelo vai
permiti-las.

C Os interesses econômicos estão provocando outro tipo de
corrida — Os interesses econômicos estão lhe provocando.

D As fronteiras das zonas econômicas nacionais acompanham o
limite da plataforma continental de cada país — As
fronteiras das zonas econômicas nacionais
acompanham-na.

Texto para as questões 5 e 6

Fibras nas dietas: um nutriente importante

A fibra é um elemento importante na composição da1

dieta por estar relacionada com o bom funcionamento
intestinal. Entretanto, os seus benefícios não se resumem a
isso e as fibras podem atuar na prevenção de várias doenças4

como, por exemplo, a diabetes. De origem vegetal, a fibra não
é absorvida pelo organismo e não contribui para o valor
calórico dos alimentos ou refeições. As fibras classificam-se7

em dois tipos: solúveis e insolúveis. A principal fibra solúvel
é a pectina, encontrada em frutas (laranja, maçãs), vegetais
(cenoura), nos farelos de aveia e nas leguminosas. Esse tipo10

de fibra é classificado como solúvel por reter água e formar
uma estrutura em forma de gel. Esse tipo de fibra ajuda na
diminuição do nível de colesterol e previne o aparecimento de13

doenças cardiovasculares. As dietas ricas em fibras solúveis
ajudam no combate à obesidade, já que induzem a uma menor
ingestão de alimentos e calorias. A fibra solúvel contribui16

ainda para a diminuição na glicose sanguínea, devido a uma
redução na absorção dessa substância. As fibras insolúveis
são encontradas em todos os alimentos vegetais. Sua maior19

fonte são os grãos de cereais como milho, soja, grão de bico
e as frutas consumidas com a casca, como maçã, pêra e
ameixa. Ajudam na prevenção de algumas doenças como a22

constipação e o câncer colorretal. Como a principal função
desse tipo de fibra é a velocidade do trânsito fecal, ela atua
acelerando o movimento do bolo fecal através do intestino.25

Com isso, também diminui a exposição do cólon a agentes
que provocam câncer, fazendo com que dietas ricas em fibras
insolúveis atuem prevenindo o aparecimento de câncer nesse28

local. Para as fibras cumprirem o seu papel no organismo, é
necessária a ingestão de bastante líquido. Recomenda-se pelo
menos um litro e meio de água diariamente. Por dia, uma31

pessoa deve ingerir entre 25 e 30 gramas de fibras. É
importante uma dieta variada, que contenha farelos, aveia,
frutas, verduras, legumes, grãos e pão integral nas refeições,34

para que essa quantidade seja alcançada.

Roberta Stella. Internet: <cyberdiet.uol.com.br/> (com adaptações).
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Considerando a estrutura e a tipologia do texto, assinale a opção
correta.

A O texto é narrativo, com passagens descritivas, e poderia ser
organizado em cinco parágrafos com um ou mais períodos, de
acordo com a distribuição do tema. 

B Como o tema, no texto, é apresentado e descrito como um
todo orgânico, não se permite sua divisão em parágrafos, visto
que isso comprometeria o entendimento das idéias.

C Trata-se de texto predominantemente dissertativo, com
trechos narrativos e expositivos por meio dos quais a autora
explica o tema.

D O texto poderia ser desmembrado em quatro parágrafos: o
primeiro, indo da linha 1 até “insolúveis” (R.8), apresenta o
tema; o segundo, iniciando em “A principal fibra solúvel” e
indo até a linha 18, terminando com “absorção dessa
substância”; o terceiro, iniciando por “As fibras insolúveis”,
na linha 18, e indo até “nesse local” (R.28-29); e o quarto,
indo de “Para as fibras” (R.29) até o final.
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Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A O termo “elemento” (R.1) pode ser substituído por constituinte,

nesse contexto, sem prejuízo do sentido original e da correção

gramatical do texto.

B No fragmento “no combate à obesidade” (R.15), é facultativo o

emprego do acento indicativo de crase.

C Em “o movimento do bolo fecal através do intestino” (R.25),

“através” tem o sentido de por meio de.

D O trecho “é necessária a ingestão de bastante líquido” (R.29-30)

pode ser reescrito, com correção, da seguinte forma: é necessário

a ingestão de bastantes líquidos.

Texto para as questões 7 e 8

Avanços tecnológicos dos calçados 

podem ser desnecessários

Saber quais são as exigências de cada esporte é importante1

para a proteção do pé sem se investir muito em tênis com avanços

tecnológicos que, no fim das contas, podem ser desnecessários. Os

megassistemas de amortecimento, por exemplo, devem ter sua4

importância relativizada. Fundamental em alguns esportes, como o

basquete e o vôlei, o amortecimento é desnecessário em atividades

como o ciclismo; tem pouca importância na musculação; e é7

indesejável em corridas de obstáculos e de velocidade.

“O sistema de amortecimento deixa o tênis mais pesado e

compromete o rendimento em provas de corrida de velocidade”, diz10

Nélio Alfano Moura, coordenador nacional de saltos da

Confederação Brasileira de Atletismo. Outras características podem

acabar gerando problemas de saúde. Maleabilidade e flexibilidade13

podem ser duas qualidades em um tênis — a não ser que o dono

queira usar o calçado para andar de bicicleta ou praticar spinning.

Nesse caso, o uso de um tênis com a sola mole pode levar a uma16

inflamação da planta do pé, segundo o médico Moisés Cohen. “Se

a pessoa pedalar com um tênis de sola flexível durante uma hora

por dia, fatalmente terá uma lesão. O correto é pedalar com a planta19

do pé, usando um calçado com sola rígida — isso aumenta até o

rendimento do atleta. Com o tênis errado, a pessoa terá de fazer

muito mais força”, diz Gilson Alvaristo, diretor técnico da22

Federação Paulista de Ciclismo.

Já o cano alto, indicado para quem pratica basquete por

limitar a amplitude de movimentos e, assim, diminuir o risco de25

torções durante o impacto do pé com o solo, não é recomendado a

tenistas, que precisam ter o tornozelo livre para se mexer melhor na

quadra. A utilização de um modelo de tênis para atividades às quais28

ele não está adaptado também leva a um desgaste mais rápido do

calçado — nem todas as solas resistem bem, por exemplo, ao tipo

de pressão exigida em equipamentos de musculação.31

Amarílis Lage. Folha de S.Paulo. Internet: <www.folha.uol.com.br> (com adaptações).
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Considerando o texto, assinale a opção correta.

A Preserva-se o sentido original do texto se o trecho “com

avanços tecnológicos que, no fim das contas, podem ser

desnecessários” (R.2-3) for substituído pela expressão

com avanços tecnológicos desnecessários.

B Os termos “desnecessário” (R.6), “pouca importância”

(R.7) e “indesejável” (R.8) referem-se coesivamente a

“megassistemas de amortecimento” (R.4).

C No fragmento “isso aumenta até o rendimento do atleta”

(R.20-21), o vocábulo “até” introduz o argumento mais

forte em favor do uso de tênis adequado à prática

esportiva. 

D O trecho “Com o tênis errado (…) Federação Paulista

de Ciclismo” (R.21-23) pode ser reescrito, mantendo-se

a correção gramatical e o sentido original do texto, do

seguinte modo: De acordo com o diretor da

Federação Paulista de Ciclismo, se a pessoa usar

errado o tênis, fará muito mais força.
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No que diz respeito às idéias e estruturas sintáticas do

texto, assinale a opção correta.

A Na linha 4, “devem” exprime a idéia de que é

necessário relativizar a importância dada aos

megassistemas de amortecimento dos tênis. 

B “Maleabilidade e flexibilidade” (R.13) são

características relevantes para o tênis que se pretenda

calçar na prática de ciclismo.

C No trecho “A utilização de um modelo de tênis para

atividades às quais ele não está adaptado” (R.28-29), o

emprego do sinal indicativo de crase é facultativo.

D No período situado nas linhas de 28 a 31, identifica-se

a principal causa do desgaste do solado dos tênis: o uso

de modelos inadequados a atividades esportivas

específicas.
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A Internet é considerada um dos mais importantes e
revolucionários desenvolvimentos da história da humanidade. A
Internet é uma associação informal de redes de computadores que
adota padrões comuns de comunicação. Os protocolos de
comunicação são padronizados, mas as suas implementações não
são necessariamente iguais. Na medida em que padrões técnicos
e políticas aceitáveis de uso são observados, um sistema local
pode se conectar na Internet e se comunicar com outros sistemas.
Com relação aos principais serviços oferecidos na Internet,
assinale a opção correta. 

A O FTP permite a transferência de arquivos entre as máquinas
da rede.

B Correio eletrônico, um dos serviços mais utilizados na rede,
permite que os usuários enviem informações para outros
usuários, que são localizados na rede usando recursos de
serviços de GPS.

C Grupo de notícias é um sítio com links de jornais do mundo
inteiro que permite acesso rápido a informações globalizadas.

D Telnet é um serviço telefônico gratuito da Internet.
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Desejando obter informações acerca de processos em andamento
na Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA), um
servidor acessou o sítio http://www.sga.ac.gov.br e, após algumas
operações de navegação, obteve a página web mostrada na janela
do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada na figura acima.
Considerando essa figura, assinale a opção correta.

A Para consultar dados de determinado processo, é suficiente
que o servidor digite o número do processo no campo

indicado e clique o botão . 
B Para consultar dados de determinado processo, é suficiente

que o servidor digite o número do processo no campo

indicado e clique o botão .
C A pesquisa de processo somente pode ser realizada se o

serviço de FTP tiver sido instalado no computador do
servidor.

D Para consultar dados de determinado processo, é suficiente
que o servidor digite o número do processo, no campo

indicado e clique .
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Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Windows

Explorer do Windows XP sendo executada em um computador

PC, assinale a opção correta.

A A pasta de nome SGA-AC foi criada no HD do computador. 

B Ao clicar no símbolo de subtração em , os dados

existentes na pasta SGA-AC serão excluídos.

C O símbolo de adição em  indica que a pasta

de nome Engenheiro possui subpastas.

D A área no lado direito da janela do Windows Explorer mostra

as subpastas existentes na pasta SGA-AC no modo de

exibição Ícones.
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Considere que um servidor da SGA deve criar um relatório

contendo um texto com explanação acerca das atividades do

departamento em que trabalha, bem como uma tabela contendo

dados numéricos e um gráfico demonstrativo. Com relação a essa

situação hipotética, assinale a opção correta, considerando que o

servidor dispõe do Microsoft Word e do Microsoft Excel para a

criação do relatório.

A O servidor deve utilizar somente o Microsoft Excel para a

criação do relatório mencionado. 

B Não é possível a criação de parte do relatório no Microsoft

Word e outra parte no Microsoft Excel, porque os dados

gerados por esses aplicativos não são compatíveis.

C O gráfico pode ser criado no Microsoft Excel, que permite a

criação de planilhas eletrônicas e gráficos, mas não pode ser

criado no Microsoft Word, que permite apenas a edição de

textos.

D O relatório pode ser criado utilizando-se apenas o Microsoft

Word, que permite a edição de textos, a criação de tabelas e

a geração de gráficos. 
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Outlook

2003 sendo executada, assinale a opção correta.

A A opção  permite o envio de uma cópia do arquivo

anexado para o endereço rh@sga.ac.gov.br com o

conhec imen to  do  des t i n a t á r i o  d o  ende reço

secretaria@sga.ac.gov.br.

B O botão  possibilita a consulta de endereços eletrônicos

cadastrados.

C Quando o e-mail ilustrado acima for enviado, o destinatário do

endereço rh@sga.ac.gov.br receberá a mensagem mostrada,

mas não receberá o arquivo anexado.

D O botão  permite a correção ortográfica do texto da

mensagem.
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A dependência dos recursos computacionais é uma realidade,

portanto, a necessidade de gerar cópias de segurança é uma cautela

comum entre os usuários de computador. Com relação a esse

assunto, assinale a opção correta.

A Apesar de o custo de gravadoras de CD-RW estar diminuindo,

ainda não é conveniente utilizar esse tipo de mídia para backup,

porque, tipicamente, a capacidade de armazenamento de um CD

é de apenas 1,44 MB.

B A ferramenta Opção de acessibilidade disponibilizada no Painel de

controle do Windows XP permite a criação e o acesso de

arquivos de segurança com rapidez.

C Por meio do aplicativo de backup denominado Scandisk, é

possível detectar os arquivos mais utilizados e gerar cópias de

segurança. 

D O Windows XP possui um utilitário de nome Backup que ajuda

a criar cópias das informações contidas no disco rígido do

computador. Caso os dados originais no disco rígido sejam

apagados ou substituídos por engano ou se tornem inacessíveis

devido a falhas, normalmente é possível usar essas cópias para

restaurar dados perdidos ou danificados.

Texto para as questões de 15 a 17

As repercussões dos atentados terroristas contra os
Estados Unidos da América (EUA), ocorridos em 11 de
setembro de 2001 ultrapassaram em muito a tragédia humana,
materializada em número expressivo de mortos e feridos. De
um lado, a questão terrorista ganhou dimensão mundial, até
mesmo pelas ações violentas que voltaram a se repetir em
outros locais, como os que atingiram Madri e Londres. De
outro, o comportamento assumido desde então pelo governo
norte-americano repercutiu tanto no âmbito interno quanto em
sua política externa. Além disso, há consenso quanto aos efeitos
danosos dos ataques ao Pentágono e às torres do World Trade
Center, concretizados por meio de aviões seqüestrados, sobre
a aviação internacional. Não foram poucas as empresas aéreas
que entraram ou aprofundaram a crise em que se debatiam. O
Brasil não saiu ileso de todo esse quadro.
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Relativamente às ações empreendidas pelos EUA após o 11 de
setembro de 2001, assinale a opção incorreta.

A Uma das primeiras providências adotadas foi a invasão do
Afeganistão, motivada, entre outras razões, pela intenção de
capturar Osama bin Laden, considerado mentor do ataque
terrorista.

B Apesar da adoção de medidas de controle mais rígidas, o
governo norte-americano desistiu de impor restrições aos
estrangeiros que se dirigem ao país para não prejudicar sua
elevada receita com o turismo.

C A decisão de invadir o Iraque também se inscreve na lógica
da política de George W. Bush de combater inimigo onde
ele estiver e antes que ele possa agir contra os EUA.

D Passado o impacto inicial dos ataques de 11 de setembro,
verifica-se a ampliação de um sentimento que muitos
classificam de antiamericanismo, em várias partes do
mundo, em face da política externa agressiva conduzida por
Washington.
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Um fato lamentável, envolvendo o cenário mundial, produzido
pelo terrorismo contemporâneo, acabou por atingir o Brasil.
Assinale a opção que corresponde a esse fato.

A Rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e EUA,
haja vista que o governo americano insistia na existência de
células terroristas internacionais em Foz do Iguaçu.

B Envio de tropas brasileiras ao Iraque, ainda que em número
reduzido, para compor a coalizão anglo-americana que
invadiu aquele país árabe.

C Fechamento das missões diplomáticas brasileiras em países
muçulmanos que se recusaram a condenar explicitamente o
terrorismo.

D Assassinato, pela polícia britânica, em estação do metrô de
Londres, de um imigrante brasileiro, confundido com
terrorista.
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A atual crise da aviação mundial tem, no Brasil, exemplo expressivo,

conforme se pode verificar corretamente no caso da

A VARIG, a mais antiga empresa aérea brasileira, que, ao longo dos anos,

ampliou consideravelmente um montante de dívidas a ponto de afetar

sua capacidade operacional.

B VASP, empresa privatizada há alguns anos, que, premida por dívidas

monumentais, se vê na contingência de manter poucas linhas

domésticas em operação e apenas uma rota internacional em atividade.

C TRANSBRASIL, que, com graves problemas administrativos e

envolvida em disputa judicial pelo seu controle acionário, hoje só

consegue manter vôos regionais na Amazônia.

D TAM, que, com seu desequilíbrio financeiro, ficou impedida de operar

linhas internacionais desde os episódios de 11 de setembro de 2001.

Texto para as questões de 18 a 20

O caráter globalizado da economia contemporânea traz

conseqüências que não se restringem ao sistema produtivo propriamente

dito. Entre outros aspectos relevantes, pode-se afirmar que a globalização

altera o papel e a forma de atuação dos Estados nacionais, modifica

significativamente o mundo do trabalho, incentiva o contínuo

desenvolvimento científico e tecnológico, subordina às leis do mercado

atividades esportivas e artístico-culturais, e agiliza, sobremaneira, a

circulação de bens e de capitais. Contudo, ao mesmo tempo em que faz

avançar o turismo mundial, impõe barreiras à imigração, sobretudo quando

se trata de egressos de áreas pobres que partem em busca de melhores

condições de vida nos países mais ricos. Além disso, cada vez mais,

condiciona as relações internacionais aos interesses econômicos. 
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Tomando por base o texto, assinale a opção que traduz corretamente o

cenário mundial marcado pela globalização.

A Os analistas estão convictos de que a razão essencial para o êxito da

globalização consiste na decisão dos governos de manter intactas as leis

de proteção ao trabalho, como forma de eliminar as pressões dos

trabalhadores.

B A ordem global levou os Estados nacionais a adotar políticas voltadas

para o bem-estar social, de modo a ampliar, por exemplo, o alcance da

previdência, e, conseqüentemente, reduzir o tempo de trabalho para a

aposentadoria e aumentar seus gastos com saúde e educação.

C A crise de desemprego, que parece ser estrutural, pode ser debitada a

vários fatores, como as incessantes inovações tecnológicas introduzidas

no sistema produtivo, mas certamente está na raiz de boa parte do

movimento migratório dos dias atuais.

D Esporte com o maior número de praticantes e de admiradores em todo

o planeta, o futebol contemporâneo conseguiu ficar imune à ação dos

interesses econômico-financeiros, o que pode ser explicado pela

enorme paixão que suscita nas mais diversas camadas sociais.
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Entre as opções abaixo, assinale a que não corresponde

a característica da globalização contemporânea.

A A ampliação dos mercados em decorrência da

eliminação de políticas protecionistas por parte dos

países economicamente mais poderosos.

B A formação de blocos regionais e continentais com

o objetivo de melhor inserção na economia mundial.

C O aumento da capacidade de produção, assentada na

tecnologia e voltada para um mercado

extremamente competitivo.

D A grande mobilidade financeira, com os capitais —

produtivos ou especulativos — circulando com

facilidade pelos mercados mundiais.
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Assinale a opção que condiz com a afirmação do texto

de que a globalização condiciona as relações

internacionais aos interesses econômicos.

A A presença militar dos EUA no Iraque se explica

pela pressão da opinião pública norte-americana e

mundial sobre o governo de Washington,

amplamente favorável ao uso da força.

B Na atual crise envolvendo a Bolívia e o Brasil, com

repercussões em outros países da região, é central o

papel representado pela questão energética. 

C A União Européia é caso singular de integração

entre países voltada para aspectos políticos, sociais

e culturais, mas optando por passar ao largo da

integração econômica.

D A ação internacional das grandes potências

mundiais, na atualidade, é pautada, prioritariamente,

pela convicção de que a Organização das Nações

Unidas (ONU) precisa ser fortalecida. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Considerando a pesquisa social, identifique a que métodos —
quantitativos ou qualitativos — se referem as características e
especificidades descritas nos itens seguintes.

I Analisam o comportamento humano, do ponto de vista do
ator, utilizando a observação naturalista.

II São orientados à busca da magnitude e das causas dos
fenômenos sociais.

III São subjetivos e orientados ao descobrimento.
IV São exploratórios, descritivos e indutivos.
V São objetivos, orientados à verificação e hipotético-

dedutivos.
VI São holísticos e assumem uma realidade dinâmica.
VII São orientados aos resultados replicáveis e generalizáveis.

No conjunto de itens apresentados, há 

A dois itens relativos a métodos quantitativos e cinco itens
relativos a métodos qualitativos.

B três itens relativos a métodos quantitativos e quatro itens
relativos a métodos qualitativos.

C quatro itens relativos a métodos quantitativos e três itens
relativos a métodos qualitativos.

D cinco itens relativos a métodos quantitativos e dois itens
relativos a métodos qualitativos.
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O planejamento situacional é um método de planejamento
constituído por quatro momentos não-seqüenciais, simultâneos e
em constante processo. São eles: o momento explicativo
equivalente ao diagnóstico; o momento normativo; o momento
estratégico de análise e construção da viabilidade política; e o
momento tático-operacional. Acerca do assunto, assinale a opção
correta.

A No momento explicativo são selecionados problemas e
discutidas suas causas no nível dos fenômenos e das estruturas
sociais básicas.

B No momento normativo, define-se a questão do poder.
C No momento estratégico, tomam-se as decisões, que são

imediatamente transformadas em ações concretas.
D No momento tático-operacional, busca-se definir as bases

teóricas e éticas para a ação: o desenho do “deve ser”.
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Para que um programa social atinja os objetivos exigidos pela
sociedade, deve satisfazer algumas condições. Disso depende a
qualidade do programa. Assinale a opção incorreta acerca das
condições necessárias a qualidade de um programa social.

A A previsão de recursos orçamentários significativos é
essencial para a realização de um programa social.

B Da escolha correta da clientela a quem o programa se destina
depende a qualidade desse programa.

C O desenho do programa deve estar de acordo com as
necessidades da clientela escolhida e gerar incentivos
adequados.

D O programa deve ser formatado de forma a garantir que os
recursos a ele destinados sejam efetivamente apropriados pela
clientela.
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Geralmente, famílias multiproblemáticas pobres têm ligações com

os serviços sociais. A freqüência de contatos e a quantidade de

relações com vários técnicos deram origem a uma nova

designação para essas famílias: famílias multiassistidas. 

Suzana Pires et cols. Retratos da Vida das Famílias Multiproblemáticas. In: Serviço

Social e Sociedade n.º 80, São Paulo: Cortez, 2004, p.12 (com adaptações).

Em relação ao processo de intervenção junto a essas famílias,

assinale a opção correta.

A Na relação da família com os técnicos, agentes externos, a

interação é estável, apesar de a interação no interior da família

ser instável,  o que permite uma intervenção organizada.

B A instabilidade e a debilidade entre os membros de famílias

pobres provocam nos técnicos o desejo de tomar atitudes

emancipatórias, sobretudo em relação aos mais velhos.

C A intervenção deve orientar-se no sentido de que o

profissional resolva diretamente os múltiplos problemas

apresentados pelos membros das famílias.

D A devolução das funções às famílias, processo lento e

permanente, é uma forma de evitar a continuidade do legado

transgeracional, muitas vezes existente na família

multiproblemática pobre.
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Considerando aspectos históricos e políticos da profissão de

Serviço Social no Brasil, assinale a opção correta.

A Nos últimos 20 anos, houve grande retrocesso na presença

política ativa do profissional de Serviço Social na sociedade

brasileira.

B Uma das maneiras de avaliar o protagonismo do Serviço

Social é a inserção dos profissionais nas lutas pela construção

de direitos sociais na esfera pública.

C No debate político e intelectual contemporâneo, o Serviço

Social é hegemonicamente inspirado nas vertentes do

pensamento social cristão, que busca o equilíbrio entre o

liberalismo e o socialismo.

D Diante das contradições do capitalismo globalizado, a

profissão vem sucumbindo à consolidação da hegemonia

neoliberal.
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Na década de 80 do século passado, o movimento social levou

para a discussão da nova Constituição Federal, além da luta pela

democratização e publicização do Estado, a necessidade do

controle social, por meio de formulação, deliberação,

monitoramento, avaliação e financiamento das políticas públicas.

Esses elementos que foram efetivamente incorporados pela

Constituição como diretrizes de diversas políticas públicas.

Acerca desse assunto, assinale a opção incorreta.

A Entre os mecanismos que concretizam os princípios

constitucionais de democratização e de controle social,

incluem-se os conselhos de políticas públicas e as

conferências.

B O maior impacto das mudanças constitucionais ocorreu com

a previsão de mecanismos de participação pública nos fóruns

que definem as diretrizes do modelo de desenvolvimento

brasileiro.

C Em relação aos direitos sociais, a Constituição Federal

apontou, claramente, para a construção de um Estado de bem-

estar, provedor da universalização dos direitos sociais.

D O exercício da participação em todos os níveis da Federação

e a descentralização político-administrativa é uma das

imposições da Carta de 1988.
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Acerca dos aspectos que fundamentam a compreensão da

realidade atual das famílias, assinale a opção incorreta.

A Independentemente das formas ou dos modelos que se assume

em relação a aspectos culturais ou a classes e grupos sociais,

a família é a matriz da identidade individual.

B Mediadora das relações entre sujeitos e coletividade, a família

encerra um projeto de vida embasado na solidariedade entre

as gerações e, ao mesmo tempo, gera formas comunitárias de

organização.

C O conceito de família como instituição eterna, com relações

definidas naturalmente, e como principal agente de proteção

de seus membros consolida-se cada vez mais.

D O rótulo de família desestruturada geralmente é atribuído

àquelas famílias que contrariam as expectativas sociais quanto

aos papéis e funções familiares, mesmo que essas expectativas

venham se modificando com aumento do consenso em relação

à diversidade dos arranjos familiares.
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O termo vulnerabilidade, originário da área dos direitos

humanos, é utilizado para designar grupos ou indivíduos

fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou

garantia de seus direitos de cidadania. 
Regina Célia Tamaso Mioto. Cuidados sociais dirigidos à família e segmentos sociais

vulneráveis. In: Cadernos CEAD/UnB, CFESS/ABEPSS, Módulo 4, Brasília, 2000: 217.

Acerca do assunto abordado no texto, aplicando-o

especificamente às famílias, assinale a opção incorreta.

A As transformações relacionadas à ordem econômica e à

organização do trabalho desencadearam um processo de

fragilização dos vínculos familiares, tornando as famílias mais

vulneráveis.

B As famílias menores, com apenas um membro adulto e que

vivem distante de seus parentes, são as mais vulneráveis na

gestão da própria vida cotidiana e em eventos como mortes e

doenças.

C As condições de vulnerabilidade de cada indivíduo dependem

mais de sua situação específica (educação, saúde, renda) que

da situação que caracteriza sua família.

D Para a identificação da vulnerabilidade familiar, é preciso

considerar, além da situação de seus membros, a estrutura

familiar resultante das hierarquias de gênero ou de idade.
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A atuação do assistente social na esfera sociojurídica tem larga

tradição e representatividade no universo profissional. Acerca das

especificidades desse trabalho, assinale a opção correta.

A Dada a natureza do Poder Judiciário, que garante direitos, o

assistente social opera diretamente na implementação de

políticas sociais.

B A condição de subordinação legal e institucional ao juiz, leva

o assistente social à situação de subalternidade profissional,

inclusive na realização dos pareceres técnicos que lhe forem

solicitados.

C As condições de trabalho que circunscrevem o exercício

profissional, como rotinas, procedimentos e prazos, não

afetam a qualidade do trabalho realizado pelo assistente social

no ambiente judiciário.

D Na esfera sociojurídica, o assistente social contribui de modo

fundamental na viabilização do acesso aos direitos, pela via

da socialização das informações, por meio das diversas

atividades que envolvem relações com os sujeitos.
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A entrevista de ajuda, um dos instrumentos empregados pelo
assistente social,

A tem o objetivo de desenvolver um relacionamento
caracterizado pela confiança mútua, possibilitando ao
entrevistado realizar mudança criativas.

B destina-se especialmente a obter dados a respeito do
entrevistado de forma a aconselhá-lo de forma mais adequada.

C somente auxilia o entrevistado se ele vier espontaneamente e
não obrigado pela Justiça, por exemplo.

D não permite que o processo de ajuda provoque qualquer
alteração no entrevistador, que atua apenas como agente de
mudança, sem se deixar influenciar.
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Ao realizar uma entrevista de ajuda, o assistente social deve 

A registrar claramente suas próprias idéias e sentimentos, de
forma a permitir que o entrevistado as adote mais facilmente.

B tratar o entrevistado como um indivíduo diferente, pois esta
é a única forma de convencê-lo a mudar.

C dedicar-se à avaliação dos pensamentos e sentimentos
expressados pelo entrevistado de forma a considerar se há
progresso na ajuda.

D esforçar-se para eliminar os obstáculos de comunicação e
estar pronto para ajudar o entrevistado a se fortalecer.
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Acerca do cadastramento único para programas sociais do
governo federal, julgue os itens seguintes.

I O uso do cadastramento único é obrigatório para todos os
programas sociais permanentes ou de emergência, inclusive
os administrados pelo Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) ou pela Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (DATAPREV).

II Os órgãos públicos federais gestores dos programas de
transferência de renda são responsáveis pela articulação, pela
abordagem e pelo apoio técnico, junto aos municípios, de
ações integradas para a organização da logística de coleta de
dados.

III Os dados e as informações coletadas são processados pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que
procederá à identificação dos beneficiários e atribuirá o
número de identificação social, de forma a garantir a
unicidade e a integração de todo o cadastro.

IV O formulário de cadastramento é dividido em três partes em
que são coletadas informações acerca do município, do
domicílio e da família, e da identificação pessoal dos
beneficiários.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.
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Considerando que Zé Carlos é aprendiz, assinale a opção correta
em face dos dispositivos  referentes ao trabalho dos aprendizes
introduzidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela
Lei n.º 10.097/2000.

A Para que seja válido, o contrato de trabalho de aprendizagem
assinado por Zé Carlos com uma marcenaria necessita apenas
de um registro em cartório.

B Zé Carlos não poderá realizar seu trabalho em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social, bem como em horários e locais que
não permitam sua freqüência à escola.

C Como Zé Carlos é considerado uma pessoa responsável, seu
patrão está disposto a lhe pagar o dobro do salário mínimo
hora, o que é proibido pela lei para evitar a competição com
os profissionais já formados.

D Como aprendiz, a jornada de trabalho diária de Zé Carlos não
deve exceder 8 horas diárias, sendo vedada também a
prorrogação e a compensação de jornada.
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De acordo com a Lei n.º 10.097/2000 e com o Decreto
n.º 5.598/2005, os estabelecimentos de qualquer natureza são
obrigados a empregar e a matricular nos cursos dos serviços
nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a
5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes
em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação
profissional. Acerca desse assunto, assinale a opção incorreta.

A Entende-se por estabelecimento, todo complexo de bens
organizado para o exercício de atividade econômica ou social
do empregador que se submeta ao regime da CLT, incluindo-
se microempresas e empresas de pequeno porte.

B Entre outros, a lei considera como serviço nacional de
aprendizagem, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
(SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP).

C Caso os serviços nacionais de aprendizagem não ofereçam
cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos
estabelecimentos, essa demanda pode ser suprida por outras
entidades qualificadas em formação técnico-profissional-
metódica, como, por exemplo, as escolas agrotécnicas.

D São consideradas entidades qualificadas em formação técnico-
metódica, as entidades sem fins lucrativos que tenham por
objetivo a assistência ao adolescente e à educação
profissional, registradas no conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente.
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O Projeto Escola de Fábrica, instituído pela Lei n.º 11.180/2005,
tem a finalidade de prover formação profissional inicial e
continuada a jovens de baixa renda. Acerca das características
desse programa, assinale a opção correta.

A O Projeto Escola de Fábrica destina-se aos jovens com idade
entre 15 e 18 anos.

B Para participar do projeto, os jovens deverão comprovar
renda per capita de até dois salários mínimos.

C O Projeto Escola de Fábrica destina-se apenas aos jovens que
estejam matriculados na modalidade de educação de jovens e
adultos, prioritariamente no ensino de nível médio.

D Os cursos são ministrados em espaços educativos específicos
instalados no âmbito de estabelecimentos produtivos urbanos
ou rurais.



UnB/CESPE – SGA/AC / Nome do candidato:

Cargo 5: Assistente Social – 10 –

����������

De acordo com a lei que o criou, o Programa Bolsa Família tem

por finalidade unificar os procedimentos de gestão e execução

das ações de transferência de renda do Governo Federal. Quanto

às características desse programa, julgue os itens a seguir.

I O benefício básico destina-se a unidades familiares em

situação de extrema pobreza.

II O benefício variável destina-se a unidades familiares em

situação de pobreza e de extrema pobreza e que tenham em

sua composição gestantes, nutrizes e crianças entre zero e

6 anos.

III Os benefícios são pagos, mensalmente, por meio de cartão

magnético bancário com a respectiva identificação do

responsável mediante o número de identificação social (NIS).

IV Os pagamentos dos benefícios devem ser feitos

exclusivamente à mulher.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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O pacto federativo, que sustenta o conteúdo do Sistema Único de

Assistência Social (SUAS) e de sua regulação por meio da Noma

de Operações Básicas da Assistência Social (NOB/SUAS),

contém diversas dimensões que devem receber tratamento

objetivo no processo de gestão. Essas dimensões incluem

I o conhecimento da realidade local, regional e nacional quanto

à presença e à prevenção de riscos e de vulnerabilidades

sociais da população.

II a distância entre a demanda de proteção social e a rede

socioassistencial existente e entre essa rede e aquela que se

busca alcançar com a implementação do SUAS.

III a construção gradual de metas nos planos locais, regionais e

nacional e o trato igualitário e eqüitativo a ser dado aos

municípios, estados e regiões nacionais e microrregiões dos

estados.

IV a defesa dos direitos socioassistenciais, bem como o controle

social e o estabelecimento de um padrão de financiamento.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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Considerando as reflexões acerca da instrumentalidade do

Serviço Social, assinale a opção incorreta.

A De acordo com o projeto burguês, a instrumentalidade do

Serviço Social significa a capacidade que a profissão tem de

ser convertida em instrumento de manutenção da ordem.

B As diversas modalidades de intervenção profissional têm

caráter instrumental, dado pela requisição feita aos assistentes

sociais, tanto pelas classes hegemônicas quanto pelas classes

populares, e pelas respostas dadas por eles.

C As ações instrumentais jamais podem ser entendidas como

ações pragmáticas, imediatas, que visam a eficácia e a

eficiência e são isentas de conteúdo valorativo.

D As demandas profissionais exigem intervenções que emanem

de escolhas que passem pelos canais da razão crítica e da

vontade dos sujeitos.
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Com relação à prática interdisciplinar, assinale a opção

incorreta.

A A prática da interdisciplinaridade exige de cada um dos

profissionais a total desvinculação das suas disciplinas

originais.

B Por um lado, a interdisciplinaridade é, uma evidente

necessidade e, por outro lado, está lotada na materialidade das

relações capitalistas de produção.

C Devido ao caráter dialético da realidade social e histórica, a

interdisciplinaridade pode ser compreendida como uma

necessidade na produção de conhecimento.

D Nem todo trabalho em parceria pode ser considerado trabalho

interdisciplinar.
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A Conferência Mundial da Mulher, realizada em Beijing em

1995, teve importante papel na discussão dos direitos do cidadão.

Entre os aspectos discutidos na Conferência de Beijing e entre as

recomendações dela emanadas não se inclui

A eliminação de toda e qualquer forma de violência contra a

mulher.

B recomendação para formular políticas e programas com vistas

a controlar o corpo e a fecundidade da mulher.

C ênfase sobre o direito dos jovens à educação, à informação, e

aos cuidados relacionados à saúde reprodutiva com vistas à

redução do índice de gravidez na adolescência.

D ênfase especial para as necessidades de homens e mulheres,

como indivíduos, postulando a eqüidade e a igualdade de

gênero.
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Acerca dos fundamentos que embasam o trabalho do assistente

social com redes sociais, assinale a opção incorreta.

A Como as redes são a máxima expressão da liberdade e da

capacidade de negociação do homem, a autonomia do ator

social em relação às leis e aos limites fica garantida.

B Em sociedades complexas, a identidade designada ao ator

social é múltipla, o que permite o desempenho de papéis

diversos em redes diferentes.

C As redes permitem ao ator social o desempenho de papéis

particulares que podem ser central ou periférico, ativo ou

passivo.

D Na rede social,qualquer ponto é considerado central porque

qualquer modificação que nele se faça influencia os demais

pontos, os percursos e as possíveis interconexões entre eles.
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Em relação à construção do campo dos direitos no Brasil, assinale

a opção incorreta.

A Os direitos sociais partem de aspirações ideais que, ao serem

proclamadas não dão garantia de seu usufruto, pois o direito

reivindicado não se traduz necessariamente em direito

reconhecido e protegido.

B A falta de decisão política tem sido a principal causa dos

problemas para a viabilização dos direitos sociais e não a

vinculação de dependência às condições econômicas do

Estado.

C Os direitos sociais são de natureza coletiva, mas de

titularidade individual, pois se referem ao homem concreto,

individual, assim como os direitos civis e políticos.

D A presença constante dos traços paternalistas, clientelistas e

patrimonialistas  na relação entre Estado, elites e povo tem

atrasado a possibilidade concreta do exercício dos direitos

civis, políticos e sociais.
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Segundo o Código de Ética Profissional do Assistente Social não

corresponde a uma violação grave.

A deixar de denunciar ao conselho regional de serviço social as

instituições públicas e privadas onde as condições de trabalho

não sejam dignas.

B adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre

situações ou estudos de que tome conhecimento.

C aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente

social-usuário para obter vantagens pessoais ou para terceiros.

D prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro

profissional.
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Acerca da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), um

marco político do novo modelo de assistência social no país,

assinale a opção incorreta.

A A PNAS consolida princípios, diretrizes, objetivos e ações da

assistência social, em particular a proteção social básica e a

proteção social especial.

B Com a PNAS, é proposto um sistema Único de Assistência

Social, com gestão fundada na territorialização e na

descentralização político-administrativa.

C Formas tradicionais de financiamento das ações de assistência

social, estabelecidas de maneira genérica e pontual, e

estratégias antigas e eficientes de controle social são

retomadas pela PNAS.

D Os cidadãos e os grupos em situação de vulnerabilidade e

risco são o público usuário da assistência social, conforme

estabelecido pela PNAS.
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De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),

assinale a opção incorreta.

A Para funcionar, as entidades e organizações de assistência

social independem de inscrição prévia no respectivo conselho

municipal de assistência social, ou no conselho de assistência

social do Distrito Federal, conforme o caso.

B A primazia da responsabilidade do Estado na condução da

política de assistência social em cada esfera de governo é a

base da organização da assistência social.

C O conselho nacional de assistência social deve aprovar

critérios de transferência de recursos do governo federal aos

demais níveis de governo, considerando indicadores que

promovam uma repartição mais eqüitativa, como, por

exemplo, população e renda per capita.

D Os repasses determinados pelo conselho nacional de

assistência social aos estados, ao Distrito Federal e aos

municípios, e às entidades e organizações de assistência

social, submetem-se às disposições da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, mesmo considerando-se a excepcionalidade

constitucional da assistência social.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece
providências relacionadas à saúde de crianças e adolescentes.
Acerca desse assunto, assinale a opção incorreta.

A É obrigação do poder público, das instituições e dos
empregadores em geral oferecer condições adequadas ao
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas
a medida privativa de liberdade.

B Os casos confirmados e os suspeitos de maus-tratos contra
criança ou adolescente têm de ser comunicados
obrigatoriamente ao conselho tutelar da localidade em que
ocorrerem.

C Como medida de promoção, proteção e recuperação da
saúde da criança, o poder público deve fornecer, àqueles que
necessitarem, medicamentos, próteses e outros recursos
relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação, inclusive
vacinas.

D Caso os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde de gestantes utilizem técnicas mais modernas de
identificação dos recém-nascidos, a lei os dispensa de fazer a
tradicional identificação com a impressão plantar e digital do
bebê e com a impressão digital da mãe.
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Acerca do significado histórico e político do ECA, assinale a
opção incorreta.

A O ECA nasceu em resposta ao esgotamento histórico-jurídico
e social do Código de Menores, em um momento em que o
direito infanto-juvenil deixa de ser considerado um direito
menor, para se tornar um direito equiparado ao do adulto.

B O ECA foi institucionalizado em um momento dialético em
que a conjuntura nacional e internacional caminhava em
direção ao neoliberalismo e havia um ambiente social
propício à implantação de garantias de direitos.

C Sem a participação da sociedade civil brasileira em sua
elaboração, o ECA foi um ganho tardio em relação aos
direitos de crianças e adolescentes já praticados nos demais
países latino-americanos.

D O ECA introduziu a participação popular nas questões
referentes à infância e à juventude por meio dos conselhos de
direitos das crianças e dos adolescentes e dos conselhos
tutelares.
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Em relação às garantias proporcionadas aos idosos por meio do
Estatuto do Idoso, assinale a opção incorreta.

A Atendimento aos idosos deve ser feito em unidades geriátricas
de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria
e gerontologia social.

B É assegurado ao idoso internado ou em observação o direito
a acompanhante em tempo integral, independentemente da sua
situação de saúde e de autorização do profissional que o
atende.

C Apenas quando ocorrer iminente risco de vida, e não houver
tempo hábil para consulta a curador ou familiar, o médico
pode optar por determinado tratamento de saúde para o idoso
que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

D Para atender às necessidades dos idosos, as instituições de
saúde devem promover treinamento e capacitação dos
profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares
e grupos de auto-ajuda.
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O município de Cruzeiro do Sul somente estará habilitado a

receber a transferência dos recursos previstos na LOAS para

financiamento dos seus projetos e serviços assistenciais, caso

atenda determinados critérios. Acerca desses critérios, julgue os

itens seguintes.

I O conselho municipal de assistência social deve estar

plenamente instituído em Cruzeiro do Sul.

II O fundo municipal de assistência social de Cruzeiro do Sul

deve estar submetido à orientação e ao controle do conselho

municipal de assistência social da cidade.

III O município de Cruzeiro do Sul deve ter um plano de

assistência social aprovado pelo conselho municipal de

assistência social.

IV O fundo de assistência social de Cruzeiro do Sul deve

comprovar que incorporou recursos próprios destinados à

assistência social.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. B 3. D 4.
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O mais importante dos benefícios assistenciais concedidos no

país, considerando-se o volume de recursos a ele destinados, é o

benefício de prestação continuada (BPC). Esse benefício é a

garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua

família. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A Considera-se família o grupo de pessoas, vivendo ou não sob

um mesmo teto com laços consanguíneos, em que seus

membros se responsabilizam economicamente uns pelos

outros.

B Além dos brasileiros, também são beneficiários os idosos ou

portadores de deficiência estrangeiros naturalizados e

domiciliados no Brasil, desde que não sejam amparados pelo

sistema previdenciário de seu país de origem.

C Em situações de internação, tanto em hospitais quanto em

asilos e instituições congêneres, o pagamento do BPC é

suspenso até que dure a internação.

D BPC somente pode ser concedido a um único membro de uma

mesma família.




