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Leia o parágrafo abaixo:2. 

“Apesar de ter em seu território endereços como o da 
Guarda do Embaú, […] e o Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, Palhoça não é só beleza natural. A voca-
ção para polo comercial e industrial está sendo esti-
mulada graças ao loteamento, ou Cidade Pedra Branca, 
que atrai ao município o investimento de empresas”.

Diário Catarinense, Sexta-feira, 09/11/2007, p. 49.

Analise as referências abaixo ao Município de Palhoça:

Palhoça, fundada em 1793, elevada a muni-I. 
cípio em 1894, atualmente ocupa uma área 
de 394,662 quilômetros quadrados na qual se 
localiza o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
a maior unidade de conservação do Estado.

Os primeiros açorianos desembarcaram na II. 
Enseada de Brito e, ao avistarem as habitações 
do povo Carijó, construídas com pau-a-pique, 
as denominaram palhoças. O termo deu ori-
gem ao nome do atual Município de Palhoça.

Palhoça, colonizada pelos portugueses que se III. 
instalaram na Enseada de Brito, mais tarde aco-
lheria africanos e imigrantes alemães e italianos.

Na década de 1970 o Município de Palhoça IV. 
já contava com 120.000 habitantes. 
Aproximadamente 69% da população residia 
na área urbana e dedicava-se às atividades 
comerciais e industriais.

Com base na indústria, a economia de V. 
Palhoça conta também com o turismo. Entre 
os locais mais procurados pelos turistas está o 
Balneário da Pinheira e a Praia do Embaú.

Com base no texto e nos seus conhecimentos assinale 
a alternativa correta nas suas referências ao Município 
de Palhoça.

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

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente a afirmativa III é correta.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.d. 

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

Atualidades (10 questões)

Analise as afirmativas abaixo nas suas referências a 1. 
acontecimentos recentes da história do Município de 
Palhoça:

Altamir Gregolin, Ministro da Pesca, parti-I. 
cipou da quinta edição da Festa Nacional 
do Mexilhão (MARIFEST), que aconteceu 
na Enseada de Brito, entre os dias 6 e 9 de 
novembro de 2009, na Enseada de Brito.

 Os maricultores de Palhoça são responsáveis II. 
por cerca de 80% da produção nacional de 
mariscos. Entre os objetivos da MARIFEST está 
o de promover a inclusão do marisco nos car-
dápios dos principais restaurantes nacionais.

No ano de 2009, a Organização Mundial dos III. 
Estados, Municípios e Províncias concedeu 
a Palhoça a Certificação Internacional Brasil 
Américas 2009, considerado-o o terceiro 
Município em qualidade de vida no Brasil.

Com o objetivo de deflagrar o processo de IV. 
municipalização das escolas estaduais do 
ensino fundamental de Palhoça, no ano de 
2009, foi protocolado ofício da Prefeitura 
junto à Secretaria da Educação do Estado.

A fim de atender às reivindicações da popula-V. 
ção de Palhoça, o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura e Transportes determinou que 
a praça de pedágio, localizada no município, 
fosse deslocada para os limites com o municí-
pio de Paulo Lopes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

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

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

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

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Sobre as atividades industriais de Santa Catarina na 5. 
última década, é correto afirmar que:

( ) A solidez financeira dos grandes conglomera-a. 
dos industriais do Estado, de modo especial 
aqueles voltados para as exportações, evitou 
as consequências da crise econômica que 
atingiu a Europa , o Japão e os Estados Unidos.

( ) Os investimentos do governo do Estado no b. 
desenvolvimento industrial, representados 
por incentivos fiscais, têm influenciado o 
aumento da produtividade e permitido a 
abertura de número de postos de trabalho 
muito superior ao de demissões.

( ) Apesar dos problemas climáticos que atingi-c. 
ram Santa Catarina nos últimos anos, a quali-
dade do sistema de transportes, representado 
pelas rodovias, ferrovias e pelos aeroportos, 
evitou prejuízos às indústrias.

( ) As belezas naturais, as águas termais, os san-d. 
tuários e as festas representam a potenciali-
dade da indústria do turismo e transformaram 
Santa Catarina no Estado mais procurado 
pelos turistas estrangeiros.

( X ) Como consequência da globalização, da e. 
recente crise da economia mundial e da “guerra 
fiscal” entre os Estados, as atividades industriais 
têm passado por uma fase de reestruturação, 
com abertura de capitais e processos de fusão.

Os Estados da Região Sul ocupam um lugar de 6. 
destaque no cenário nacional, tanto pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano, entre os maiores do País, 
como pela qualidade de ensino nos diferentes níveis. 
No ano de 2009 foi criada uma nova universidade 
federal para atender os três Estados da referida região.

Trata-se da:

( ) Universidade Federal do MERCOSUL.a. 

( X ) Universidade Federal da Fronteira Sul.b. 

( ) Universidade Federal dos Estados do Sul.c. 

( ) Universidade Federal dos Estados Sulinos.d. 

( ) Universidade Federal de Santa Catarina, e. 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Analise o texto abaixo.3. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro está locali-

zado no território do município de Palhoça. Nele tam-

bém está localizado o            , com 

970 metros de altitude e o            , 

com 500 metros de altitude.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) Morro do Cambirela – Bico dos Papagaios.a. 

( X ) Morro do Cambirela – Morro da Pedra Branca.b. 

( ) Morro da Pedra Branca – Bico dos Papagaios.c. 

( ) Morro da Pedra Branca – Morro do Cambirela.d. 

( ) Bico dos Papagaios – Morro da Pedra Branca.e. 

Em Santa Catarina, as atividades agropecuárias 4. 
são muito diversificadas e o Estado é um exportador 
importante de produtos, como maçã, cebola, fumo, 
feijão, arroz e derivados de suínos e bovinos. A produti-
vidade também está relacionada com a posse da terra.

Sobre a estrutura fundiária do Estado, é correto afir-
mar que:

( X ) Nela predominam as pequenas proprieda-a. 
des, os minifúndios, e, consequentemente, é 
pequeno o número de grandes propriedades 
e latifúndios.

( ) Predominam as médias propriedades e os lati-b. 
fúndios, numerosos no Planalto Catarinense, 
caracterizados pela alta produtividade.

( ) As pequenas propriedades, numerosas c. 
durante o século XIX, hoje são poucas. No 
século XX, predominam os latifúndios respon-
sáveis pelo êxodo rural.

( ) Os investimentos em novas tecnologias de d. 
plantio e a política fundiária da última década 
tornaram os minifúndios economicamente 
inviáveis.

( ) A política da agroindústria centrada na parce-e. 
ria, no cooperativismo e na alta produtividade, 
exigem investimentos vultuosos não disponí-
veis para os pequenos proprietários.
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A ideia de um organização internacional com força 8. 
militar, que preservasse a paz mundial e a continui-
dade do progresso econômico e social, efetivou-se em 
Washington em 1945.

Tal organização foi denominada:

( X ) Organização das Nações Unidas.a. 

( ) Organização do Tratado do Atlântico Norte.b. 

( ) Organização das Nações Unidas para a educa-c. 
ção, a ciência e a cultura.

( ) Conselho de Segurança das Nações Unidas.d. 

( ) Conselho Internacional de Justiça.e. 

A economia brasileira sofreu mudanças profundas 9. 
com a implantação do Plano Real, em 1994. O Real 
foi adotado como nova moeda. Houve um controle 
da demanda, com a restrição das vendas a prazo e 
a elevação dos juros. Os preços dos produtos foram 
pressionados pela facilitação das importações e foi 
proibida qualquer forma de indexação. Entre outras 
medidas adotadas, destacou-se a redução drástica da 
emissão de moeda. As medidas fizeram a inflação cair 
vertiginosamente de 47% para índices inferiores a 3%, 
no espaço de alguns meses.

O Plano Real foi adotado durante a Presidência de:

( ) José Sarney.a. 

( X ) Itamar Franco.b. 

( ) Tancredo Neves.c. 

( ) Fernando Collor de Mello.d. 

( ) Fernando Henrique Cardoso.e. 

Nas diferentes regiões do mundo, a longevidade 10. 
das populações tem crescido influenciada por fatores 
como: condições de vida mais favoráveis, avanços da 
medicina, aumento da escolaridade e das possibilida-
des de acesso às informações.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2006, a 
expectativa de vida dos brasileiros era de:

( ) 64,3 anos.a. 

( ) 66,7 anos.b. 

( ) 69,5 anos.c. 

( X ) 72,3 anos.d. 

( ) 75,2 anos.e. 

O mundo globalizado, através de redes de trans-7. 
portes e comunicações existentes no século XXI, faci-
litou a circulação de mercadorias, capitais e informa-
ções. No ano de 2009, os 20 anos da queda do Muro 
de Berlin foram comemorados na Alemanha e em 
outros países. Porém, as barreiras que separam pes-
soas continuam a existir.

Analise as afirmativas abaixo.

Sensibilizado com as comemorações sobre a I. 
queda do Muro de Berlin, o presidente ame-
ricano Barack Obama decidiu interromper a 
construção do muro que separa o território 
estadunidense e mexicano.

A União Europeia tem adotado leis e atitu-II. 
des restritivas ao ingresso de imigrantes nos 
territórios dos países membros e, ao mesmo 
tempo, crescem os números de detenções e 
deportações de imigrantes ilegais.

Sob o pretexto de limitar o avanço das favelas III. 
na direção das florestas cariocas e proteger 
os ecossistemas, o governo do Rio de Janeiro 
tem um projeto que trata da construção de 
muros para cercar 13 favelas.

As autoridades portuguesas têm facilitado o IV. 
ingresso de brasileiros ilegais no seu território 
em virtude dos laços históricos que uniram 
Portugal e Brasil durante três séculos.

Com o objetivo de limitar a livre circulação da V. 
população palestina, os israelenses construí-
ram um muro na parte leste da Cisjordânia, 
além da instalarem barreiras internas ao 
território.

Assinale a alternativa correta sobre as barreiras exis-
tentes nos diferentes continentes e que ainda limitam 
a livre circulação de pessoas:

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

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

( X ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 
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Português (10 questões)

Texto 1

A Amazônia não é só Paisagem!

Há duas décadas, ao pensar Amazônia, acudia-nos a figura da floresta exuberante, infinita-
mente verde, a cobrir mais da metade do território brasileiro. Como a maioria dos brasileiros, 
sequer pensávamos na terra; o que nos vinha à mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada de verde: esta era a floresta amazônica.

Faz pouco mais de 20 anos que essa antiga imagem mudou. A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão ambiental e a floresta vem se tornando dia a dia 
mais colorida, menos verde e mais tangível. Esse fato está a demandar muita preocupação da 
parte dos países que a detêm e também do mundo todo. A pressão internacional, no que se 
refere à preservação de um ambiente que possui uma das maiores biodiversidades do planeta, 
é grande, o que tem provocado a cobiça de muitos que, por ignorarem a realidade da região, 
vêem nela o eldorado do mundo. […]

A história é rica e bem conhecida. No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas riquezas 
e desse eldorado se diferencia à medida que se penetra na região e nela se descobrem suas 
marcas, sua alma, a alma dos que a habitam. A visão de quem observa a floresta de dentro, a 
visão daquele que nela vive, revela e traduz um olhar minucioso, capaz de descobrir suas princi-
pais riquezas e seu principal potencial como verdadeiro eldorado, ao menos no que se refere ao 
seu próprio desenvolvimento e à sua população humana. […].

O Brasil não conhece essa Amazônia real, porque sua realidade não é avaliada, tampouco 
divulgada. A Amazônia tem vida política, religiosa, comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desordenadamente e sua população sobrevive em favelas nas 
periferias das cidades. Nela também há violência, como em qualquer outra região do país. Há, 
porém, um aspecto que a torna diferente das demais regiões. Essa diferença resulta tanto de 
sua configuração geofísica como da história de sua colonização. Nela, são os rios que imperam 
e são esses rios os detentores do ritmo de vida do homem, dos bichos e da própria floresta. 
Nesse mesmo rio está o principal meio de comunicação, de locomoção e de subsistência do 
amazônida. É nesse rio que está a delimitação do mapa de habitação e desenvolvimento da 
região. Lembre-se de que a relação do homem com o rio é tão intensa que chega a ser poética.

Vera Maria Fonseca de Almeida-Val http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009 
67252006000300012&script=sci_arttext, acessado em 15/11/2009. Texto adaptado para fins de prova.
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De acordo com as normas de regência e concor-13. 
dância verbal, analise os enunciados abaixo.

Na frase: “A visão de quem observa a floresta I. 
de dentro, a visão daquele que nela vive, 
revela e traduz um olhar minucioso […]” (ter-
ceiro parágrafo), o verbo traduzir é intransitivo.

Na frase: “II. Faz pouco mais de 20 anos que essa 
antiga imagem mudou” (segundo parágrafo), 
o verbo fazer pode ficar tanto no singular 
quanto no plural, já que seu sujeito denota 
tempo percorrido.

A frase “Há, porém, um aspecto que a torna III. 
diferente das demais regiões” (quarto pará-
grafo), pode ser reescrita, sem desvio da 
norma culta da língua, como: “Existe, porém, 
vários aspectos que a tornam diferente das 
demais regiões”.

Na frase: “A pressão internacional, no que IV. 
se refere à preservação de um ambiente” 
(segundo parágrafo), o verbo referir é transi-
tivo indireto.

Em: “Lembre-se de que a relação do homem V. 
com o rio é tão intensa que chega a ser poé-
tica” (quarto parágrafo), se trocarmos o com-
plemento do verbo lembrar por das relações 
do homem com o rio, esse verbo deve passar 
para o plural.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente o enunciado IV está correto.a. 

( ) Somente os enunciados I e III estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I e VI estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.e. 

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-11. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) O olhar sobre a Amazônia mudou bastante 
nos últimos 20 anos. Conhecíamos muito 
sobre essa terra, e em seus mapas caracteri-
závamos tanto o desmatamento, quanto as 
regiões em que se explorava minérios.

( ) Os próprios habitantes da Amazônia também 
são responsáveis pela poluição e pela invasão 
de terras; nem toda destruição vem de fora.

( ) A Floresta Amazônica mais colorida é um 
avanço, pois assinala que está havendo uma 
maior preservação dessa floresta.

( ) O texto menciona apenas o Brasil como o 
país que tem em seus domínios territoriais a 
região amazônica.

( ) Não há, no texto 1, nenhuma referência aos 
animais da floresta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – V – F – F – Fb. 

( ) V – F – F – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Vd. 

( X ) F – V – F – F – Fe. 

É 12. correto afirmar que predomina no conteúdo do 
texto:

( ) a  idéia de que a Amazônia é o eldorado do a. 
mundo.

( ) o posicionamento do governo brasileiro em b. 
relação à preservação da floresta amazônica.

( X ) a argumentação do autor na busca de mostrar c. 
que a Amazônia tem mais do que bonitas 
paisagens.

( ) o detalhamento de como era a Amazônia há d. 
duas décadas.

( ) o entendimento de que os estrangeiros tam-e. 
bém têm direito a esta biodiversidade que 
representa a Amazônia.
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Com base no texto 1, identifique se são verdadei-15. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) Em: “Há, porém, um aspecto que a torna dife-
rente das demais regiões.” (quarto parágrafo), 
há uma idéia de oposição em relação a infor-
mações já apresentadas no texto.

( ) O período: “A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão 
ambiental e a floresta vem se tornando dia a 
dia mais colorida, menos verde e mais tangí-
vel.” (segundo parágrafo) não traz nenhuma 
indicação de elementos que estejam em rela-
ção de adição.

( ) Em: “A Amazônia tem vida política, religiosa, 
comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desorde-
nadamente e sua população sobrevive em 
favelas nas periferias das cidades.” (quarto 
parágrafo),  a expressão sublinhada pode ser 
substituída por  entretanto sem prejuízo das 
relações semânticas entre os dois períodos.

( ) Em: “Como a maioria dos brasileiros, sequer 
pensávamos na terra; o que nos vinha à 
mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada 
de verde: esta era a floresta amazônica.” (pri-
meiro parágrafo), a oração sublinhada retoma 
a idéia de como os brasileiros viam a floresta 
amazônica.

( ) Em “A visão de quem observa a floresta de 
dentro, a visão daquele que nela vive, revela 
e traduz um olhar minucioso, capaz de des-
cobrir suas principais riquezas e seu principal 
potencial como verdadeiro eldorado, ao 
menos no que se refere ao seu próprio desen-
volvimento e à sua população humana.” (ter-
ceiro parágrafo), não há nenhuma expressão 
que traga noção de restrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V– F – Fa. 

( ) V – V – F – F – Vb. 

( ) V – V – F – F – Fc. 

( ) F – V – F – V –Fd. 

( X ) V– F – F – V – Fe. 

Observe o excerto do texto 1:14. 

“No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas 
riquezas e desse eldorado se diferencia à medida que 
se penetra na região e nela se descobrem suas marcas, 
sua alma, a alma dos que a habitam.”

Esse excerto é composto de um período com I. 
três orações.

A expressão II. à medida que (sublinhada no 
excerto) introduz uma oração subordinada 
adverbial.

O vocábulo III. que em “a alma dos que a habitam” 
introduz uma oração subordinada substantiva.

Se substituíssemos o sujeito do verbo IV. desco-
brir por sua alma, esse verbo poderia passar 
para o singular.

Todos os verbos do excerto são transitivos V. 
indiretos.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.a. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 
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Texto 2

Assombrosa vida em Marte

Finalmente aconteceu. O dia 6 de agosto de 1996 
entrará para a história como a data em que o ser 
humano descobriu que a vida extraterrestre é um 
fato e não apenas ficção. Essa possibilidade, alimen-
tada durante tanto tempo pela fantasia de escritores, 
sonhadores e alguns cientistas, recebeu um grande 
alento. Os telejornais anteciparam o anúncio que 
a Nasa faria: pesquisadores da agência espacial 
americana e da Universidade Stanford, na Califórnia, 
encontraram evidências de que um tipo de vida muito 
primitiva existiu em Marte há 3,6 bilhões de anos. As 
evidências foram achadas em um meteorito marciano 
que caiu  na Terra  13 mil anos atrás.

Do tamanho de uma batata, o meteorito contém 
moléculas orgânicas fossilizadas - isto é, que se petri-
ficaram ao longo de milhões de anos - semelhantes 
a bactérias que existiram nos primórdios da história 
geológica da Terra. Essas moléculas são também a 
mais antiga forma de vida já descoberta pelos cientis-
tas. Na Terra, os fósseis mais velhos são de bactérias 
encontradas em uma rocha australiana de 3,5 bilhões 
de anos. 

“Por dois anos, utilizamos a tecnologia mais avançada 
disponível em todo o mundo para analisar esse mete-
orito”, contou Gibson. Sem essa tecnologia, desenvol-
vida apenas muito recentemente, teria sido impossível 
enxergar os tais fósseis microscópicos. A prova foi 
obtida comparando sua composição mineral com a 
análise que a sonda Viking fez do solo marciano. 

Os estudos da equipe da Nasa reconstituíram o que 
pode ter acontecido com essas bactérias. Embora a 
Terra e Marte sejam hoje mundos totalmente diversos 
- o primeiro quente e fervilhando de vida, enquanto 
o segundo é um mundo gelado e aparentemente 
morto -, há cerca de quatro bilhões de anos eram bem 
parecidos.

http://www.terra.com.br/istoe/capa/140214a.htm, acessado em 
15/11/2009. (Adaptado para fins de prova)

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 16. 
correta.

( ) Na frase: “A pressão internacional, no que se a. 
refere à preservação de um ambiente que 
possui uma das maiores biodiversidades 
existentes no planeta, é grande” (segundo 
parágrafo), não há nenhuma referência à 
Amazônia.

( ) O período: “Há, porém, um aspecto que a b. 
torna diferente das demais regiões.” (quarto 
parágrafo) não contém nenhuma oração 
subordinada.

( X ) c. Em: “Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por 
exigir  sem prejuízo sentido no texto.

( ) Em: “d. Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
expressão esse fato refere-se a quando pen-
sávamos na terra como um mapa desenhado 
em uma folha de papel.

( ) Em: “No entanto, e. ressalta-se que o entendi-
mento dessas riquezas […]” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substi-
tuída por coloca-se, sem prejuízo do sentido 
e da ênfase atribuída pelo autor a esse trecho 
do texto 1.

Assinale a alternativa em que o período 17. 
está escrito corretamente, no que diz respeito à 
pontuação:

( ) Por outro lado a floresta majestosa, representa a. 
um tesouro, que deve ser preservado.

( ) A intenção, não é negar a existência do eldo-b. 
rado do mundo. 

( ) Há pressão internacional para que se preserve c. 
o ambiente que abriga entre outras riquezas, 
a maior biodiversidade do planeta. 

( ) Só um olhar minucioso, daqueles que vivem d. 
na Amazônia é que será capaz de descobrir 
suas principais riquezas.

( X ) A Amazônia tem uma realidade pouco divul-e. 
gada, e o seu rio delimita o desenvolvimento 
da região.



Estado de Santa Catarina

 Página 9

De acordo com o texto 2, analise os enunciados 20. 
abaixo.

Somente escritores e sonhadores alimenta-I. 
vam a idéia da possibilidade de existência de 
vida extraterrestre.

Em: “Os telejornais anteciparam o anúncio II. 
que a Nasa faria” […] (primeiro parágrafo), 
todas as palavras estão empregadas no seu 
sentido denotativo.

Em: “recebeu um grande III. alento” (primeiro 
parágrafo), a palavra sublinhada pode ser 
substituída por confronto, sem prejuízo de 
sentido.

Em: “Do tamanho de uma batata, o meteo-IV. 
rito contém moléculas orgânicas fossiliza-
das – isto é, que se petrificaram ao longo de 
milhões de anos - semelhantes a bactérias 
que existiram nos primórdios da história geo-
lógica da Terra.” (segundo parágrafo), a locu-
ção isto é traz uma idéia de explicação.

A evidência de um tipo primitivo de vida é V. 
uma descoberta que se deve apenas aos pes-
quisadores da Nasa.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados III e V estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 

De acordo com o texto 2, é 18. correto afirmar:

( ) Marte nunca foi semelhante à Terra. a. 

( ) A descoberta dos fósseis microscópicos no b. 
meteorito marciano não dependeu dos avan-
ços tecnológicos mais recentes. 

( ) Gibson diz textualmente que foram utilizadas c. 
as tecnologias mais avançadas na análise que 
a sonda Viking fez do solo de Marte.

( X ) A existência de vida extraterrestre deixou d. 
de ser ficção, tornando-se um fato para o ser 
humano, a partir das descobertas do meteo-
rito de Marte.

( ) As moléculas orgânicas do meteorito não são e. 
a forma de vida mais antiga, pois fósseis mais 
velhos foram encontrados em uma rocha 
australiana. 

Observe nos enunciados abaixo aquele(s) em que 19. 
a expressão entre parênteses substitui a expressão 
sublinhada sem alteração do sentido, com base no 
texto 2. 

“I. Embora a Terra e Marte sejam hoje mundos 
totalmente diversos […], há cerca de qua-
tro bilhões de anos eram bem parecidos” 
(porque). 

SegundoII.  os pesquisadores da Nasa, há evi-
dências de que um tipo de vida muito primi-
tiva existiu em Marte há 3,6bilhões de anos 
(conforme).

O dia 6 de agosto entrará para a história III. como 
a data em que o ser humano descobriu que 
a vida extraterrestre é um fato e não apenas 
ficção (a partir de).

Os telejornais da noite anteciparam o anúncio IV. 
que a Nasa faria (iria fazer)

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Os enunciados I, II, III e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.b. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.e. 



Prefeitura Municipal de Palhoça

Página 10

Conhecimentos Específicos (20 questões)

Os termos epidemia e endemia são dos mais 21. 
antigos em medicina. Epidemia se caracteriza pela 
incidência, em curto período de tempo, de grande 
número de casos de uma doença. Já a endemia se 
caracteriza pelo aparecimento de menor número de 
casos, ao longo do tempo.

Assinale a alternativa que aponta a diferença entre 
ambos?

( ) Se o elevado número de casos novos e sua a. 
rápida difusão constituem a principal caracterís-
tica da epidemia, para a definição de endemia já 
não basta o critério quantitativo. O que define 
o caráter endêmico de uma doença é o fato de 
ser ela estranha a um povo, país ou região.

( ) Se o elevado número de casos novos e sua b. 
rápida difusão constituem a principal caracterís-
tica da epidemia, para a definição de endemia já 
não basta o critério quantitativo. O que define 
o caráter endêmico de uma doença é o fato de 
ser ela incomum a diversos países ou regiões.

( ) Se o elevado número de casos novos e sua c. 
rápida difusão constituem a principal caracterís-
tica da epidemia, para a definição de endemia já 
não basta o critério quantitativo. O que define 
o caráter endêmico de uma doença é o fato de 
ser ela variável a um povo, país ou região.

( ) Se o elevado número de casos novos e sua d. 
rápida difusão constituem a principal caracte-
rística da epidemia, para a definição de ende-
mia já não basta o critério quantitativo. O que 
define o caráter endêmico de uma doença é o 
fato de ser ela diferente etiologicamente a um 
povo, país ou região.

( X ) Se o elevado número de casos novos e sua e. 
rápida difusão constituem a principal caracterís-
tica da epidemia, para a definição de endemia já 
não basta o critério quantitativo. O que define 
o caráter endêmico de uma doença é o fato de 
ser ela peculiar a um povo, país ou região.

Em 1998, um grupo de profissionais de vários 22. 
estados, professores de universidades e técnicos do 
Ministério da Saúde foram convocados para elaborar 
a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) ,que hoje 
faz parte da Política Nacional do Idoso. 

As diretrizes da PNSI são:

promoção do envelhecimento saudável.I. 

manutenção da capacidade funcional.II. 

assistência às necessidades de saúde do idoso.III. 

reabilitação da capacidade funcional IV. 
comprometida.

assistência às necessidades educacionais do V. 
idoso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V.a. 

( X ) Somente as afirmativas I, II, III e IV.b. 

( ) Somente as afirmativas II, III e V.c. 

( ) Somente as afirmativas III, IV e V.d. 

( ) Somente as afirmativas II e IV.e. 

O artigo 123. o do Estatuto do Idoso, esclarece que o 
estatuto objetiva regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a:

( ) 65 anos.a. 

( ) 70 anos.b. 

( X ) 60 anos.c. 

( ) 62 anos.d. 

( ) 64 anos.e. 
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Para Campos, In Serviço Social e Sociedade, 2006, 26. 
controle social é o conjunto das ações especialmente 
desenvolvidas pelo Conselho de Assistência Social 
que objetiva o monitoramento, a fiscalização e a ava-
liação sobre as condições em que a política de assis-
tência social está sendo constituída e desenvolvida no 
âmbito de sua jurisdição.

Segundo esse autor, controle social é também e 
fundamentalmente:

( ) a participação da sociedade na fiscalização a. 
das ações não governamentais.

( ) a avaliação das ações políticas não b. 
governamentais.

( ) a participação da sociedade civil somente na c. 
execução das políticas de saúde.

( X ) a influência que a sociedade civil exerce na d. 
formação da agenda governamental, para a 
área em destaque.

( ) a participação da sociedade civil na execução e. 
das políticas privadas.

De acordo com o art. 4 da Lei 8.080, de 27. 
19/09/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é cons-
tituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indi-
reta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

Assinale a alternativa que melhor completa a frase 
abaixo.

A iniciativa privada poderá participar do SUS em 
caráter…

( ) permanente.a. 

( X ) complementar.b. 

( ) provisório.c. 

( ) substitutivo.d. 

( ) privado.e. 

Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que 24. 
melhor completa a frase apresentada.

Segundo Bravo (2006), o surgimento de Conselhos 
estaduais e municipais de defesa dos direitos da 
pessoa idosa tem importante função na participação 
política dos idosos que precisam estar organizados 
em representações…

( X ) não governamentais.a. 

( ) governamentais.b. 

( ) sindicais.c. 

( ) oficiais.d. 

( ) profissionais.e. 

Segundo o art.10 do Estatuto do Idoso, é obri-25. 
gação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pes-
soa humana, e sujeita de direitos civis, políticos, indivi-
duais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor 
traduz o direito ao respeito.

( ) Inviolabilidade da integridade física e moral, a. 
preservando o direito de ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários.

( X ) Inviolabilidade da integridade física, psíquica b. 
e moral, preservando-lhe a imagem, a iden-
tidade, a autonomia, os valores, as ideias e as 
crenças, os espaços e os objetos pessoais.

( ) Inviolabilidade da integridade psíquica e c. 
moral, preservando o direito de expressão 
e de colocar-se publicamente como um 
cidadão.

( ) Inviolabilidade da integridade física e psíquica, d. 
preservando-lhe a crença e o culto religioso e 
o direito de participação da vida religiosa.

( ) Inviolabilidade da integridade física, psíquica e. 
e moral, preservando-lhe o direito de partici-
pação na vida política.
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Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 31. 
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a organização da 
assistência social tem como base as diretrizes:

descentralização político-administrativa para I. 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e comando único das ações, em cada esfera 
de governo.

participação da população, por meio de orga-II. 
nizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações, em todos os 
níveis.

primazia da responsabilidade do Estado, na III. 
condução da política de assistência social, em 
cada esfera de governo.

A promoção da integração do indivíduo no IV. 
mercado de trabalho.

O amparo às crianças e adolescentes carentes.V. 

Assinale a alternativa que compreende todas as dire-
trizes da LOAS.

( X ) Somente as afirmativas I, II e IIIa. 

( ) Somente as afirmativas I e IIIb. 

( ) Somente as afirmativas II e IIIc. 

( ) Somente as afirmativas IV e Vd. 

( ) Somente as afirmativas II, IV e Ve. 

Muitas são as variáveis que favorecem a amplia-28. 
ção do número de profissionais no SUS, a revisão das 
atividades e a inclusão de novas competências dos 
assistentes sociais no manejo da ação. São elas:

A ampliação da busca dos meios para garantir I. 
a saúde.

O déficit crônico dos serviços oferecidos.II. 

A efetividade dos mecanismos de controle e III. 
acompanhamento, exigidos na reorganização 
do SUS.

A administração da demanda reprimida.IV. 

O decréscimo do número de jovens no Brasil.V. 

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

( ) Apenas os itens II, IV e V são corretos.a. 

( ) Apenas os itens IV e V são corretos.b. 

( ) Apenas os itens I, II e III são corretos.c. 

( ) Apenas os itens I e V são corretos.d. 

( X ) Apenas os itens I, II, III e IV são corretos.e. 

Baseado nos preceitos constitucionais, a cons-29. 
trução do SUS norteia-se pelos seguintes princípios 
doutrinários:

( ) resolutividade, equidade, integralidade.a. 

( ) universalidade, descentralização, b. 
integralidade.

( X ) universalidade, equidade, integralidade.c. 

( ) universalidade, equidade, resolutividade.d. 

( ) descentralização, equidade, integralidade.e. 

Qual das alternativas abaixo compreende alguns 30. 
dos princípios que regem a Organização do SUS?

( )  universalidade, descentralização, participação a. 
dos cidadãos.

( ) universalidade, complementaridade do setor b. 
privado, regionalização.

( ) equidade, resolutividade, descentralização.c. 

( X ) regionalização e hierarquização, descentrali-d. 
zação, participação dos cidadãos.

( ) regionalização e hierarquização, equidade, e. 
participação dos cidadãos.
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Segundo o art. 10, da Lei 8.662/93, que dispõe 33. 
sobre a profissão de assistente social, compete aos 
CRESS:

fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão I. 
de assistente social, nas diversas regiões do 
país.

expedir carteiras profissionais de todos os II. 
profissionais do país.

organizar e manter o registro profissional dos III. 
assistentes sociais e o cadastro das institui-
ções e obras sociais públicas e privadas, ou de 
fins filantrópicos.

fixar, em assembleia da categoria, as anuida-IV. 
des que devem ser pagas pelos assistentes 
sociais.

aplicar as sanções previstas no Código de V. 
Ética Profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas III e V.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e II.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.c. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas III, IV e V.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas III e IV.e. 

Segundo o Código de Ética Profissional dos 34. 
Assistentes Sociais, qual das alternativas abaixo não 
constitui princípio fundamental?

( X ) Opção por um projeto profissional vincu-a. 
lado ao processo de manutenção da ordem 
societária.

( ) Defesa intransigente dos direitos humanos e b. 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.

( ) Defesa do aprofundamento da democracia, c. 
enquanto socialização da participação política 
e da riqueza socialmente produzida.

( ) Empenho na eliminação de todas as formas d. 
de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos social-
mente discriminados e às discussões das 
diferenças.

( ) Reconhecimento da liberdade como valor e. 
ético central e das demandas políticas a elas 
inerentes – autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais.

Segundo o art. 432. o da LOAS, a assistência social 
rege-se pelos seguintes princípios:

Supremacia do atendimento às necessidades I. 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica.

Universalização dos direitos sociais, a fim II. 
de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas.

Respeito à dignidade do cidadão, à sua auto-III. 
nomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência fami-
liar e comunitária, vedando-se qualquer com-
provação vexatória de necessidade.

Igualdade de direitos, no acesso ao atendi-IV. 
mento, sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência às popula-
ções urbanas e rurais.

Divulgação apenas dos serviços oferecidos V. 
pelo Poder Público, sem a divulgação dos 
critérios para sua concessão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e V.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II e V.b. 

( ) São verdadeiras apenas a s afirmativas IV e V.c. 

( ) São verdadeiras apenas a s afirmativas II, III e IV.d. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II, III e IV.e. 
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Segundo o art. 56, do capítulo IV do Estatuto da 37. 
Criança e do Adolescente, sobre o direito à educação, 
cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fun-
damental comunicar ao Conselho Tutelar os casos de:

maus tratos envolvendo seus alunos.I. 

reiteração de faltas injustificadas, esgotados II. 
os recursos escolares.

reiteração de evasão escolar, esgotados os III. 
recursos escolares.

discussão entre seus alunos.IV. 

elevados níveis de repetência.V. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras as afirmativas III e V.a. 

( ) São verdadeiras as afirmativas II, III e V.b. 

( ) São verdadeiras as afirmativas I, IV e V.c. 

( ) São verdadeiras as afirmativas I e IV.d. 

( X ) São verdadeiras as afirmativas I, II, III e V.e. 

Sobre a questão social, é 38. correto afirmar:

A questão social compreende as expressões I. 
dos processos de formação e desenvolvi-
mento da classe operária e seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo o seu 
reconhecimento como classe, por parte do 
empresariado e do Estado.

A questão social se torna a base de justifica-II. 
ção do profissional de Serviço Social.

A questão social compreende o conjunto das III. 
expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura.

A questão social mantém-se inerte às transfor-IV. 
mações da sociedade capitalista.

A questão social compreende apenas as V. 
expressões das relações familiares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
verdadeiras.

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas IV e V.a. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.b. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas II e III.c. 

( X ) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II e III.d. 

( ) São verdadeiras apenas as afirmativas I e III.e. 

Sobre a adoção, segundo o Estatuto da Criança 35. 
e do Adolescente (ECA), Lei no 8.069 de 13/07/1990, é 
correto afirmar:

( ) A adoção atribui a condição de filho ao a. 
adotado, porém sem os mesmos direitos, 
desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais.

( ) A adoção atribui a condição de filho ao ado-b. 
tado, com os mesmos direitos e deveres, per-
mitindo ainda o vínculo com pais e parentes.

( X ) A adoção atribui a condição de filho ao ado-c. 
tado, com os mesmos direitos e deveres, inclu-
sive os sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com pais e parentes, salvo os impedi-
mentos matrimoniais.

( ) A adoção atribui a condição de filho ao ado-d. 
tado, com os mesmos direitos e deveres, inclu-
sive os sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com pais e parentes.

( ) A adoção atribui a condição de filho ao e. 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
excluindo os sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes.

Assinale a alternativa abaixo que apre-36. 
senta a idade mínima para adoção, segundo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e seus 
complementares:

( ) Podem adotar os maiores de 16 anos.a. 

( X ) Podem adotar os maiores de 18 anos.b. 

( ) Podem adotar os maiores de 19 anos.c. 

( ) Podem adotar os maiores de 20 anos.d. 

( ) Podem adotar os maiores de 21 anos.e. 
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É na condição de trabalhador assalariado que o 40. 
assistente social se integra na organização do con-
junto de trabalhadores afins, por meio de suas enti-
dades representativas, e com a coletividade da classe 
trabalhadora. Essas relações interferem, portanto, 
decisivamente no exercício profissional, que supõe a 
mediação do mercado de trabalho, por tratar-se de 
uma atividade assalariada de caráter profissional.

Nesse contexto, complemente a frase a seguir.

A atividade profissional do assistente social implica  

       e        da força de trabalho 

e a presença do equivalente geral –        –, 

que expressa o valor de troca dessa força de trabalho, 

corporificado no        .

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) troca ; venda ; a mercadoria ; produtoa. 

( ) compra ; troca ; o produto ; saláriob. 

( X ) compra ; venda ; o dinheiro ; salárioc. 

( ) compra ; venda ; a mercadoria ; saláriod. 

( ) troca ; compra ; o salário ; produtoe. 

Analise o texto abaixo.39. 

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais 

destaca-se dos demais códigos de profissionais da 

área da saúde pelo compromisso de contribuir para a  

viabilização da participação efetiva da população  

usuária nas decisões institucionais,          

um dos dois grandes avanços da Constituição Federal:  

a            dos direitos         

e a possibilidade de controle            , 

por parte dos segmentos populares, por meio  

dos          de direito e de política.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( X ) reafirmando ; universalização ;  a. 
sociais ; social ; conselhos

( ) possibilitando ; promoção ;  b. 
individuais ; público ; foruns

( ) reafirmando ; manutenção ;  c. 
de saúde ; público ; foruns

( ) possibilitando ; manutenção ;  d. 
humanos ; social ; foruns

( ) reafirmando ; manutenção ;  e. 
humanos ; social ; conselhos
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