
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
Vista Cansada 



 2 

 

Otto Lara Resende 

 

 Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. 

Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última 

vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro 

brutal. 

 Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 

ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o 

que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 

_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

 Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 

caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo 

hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 

lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

 Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 

Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode 

ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 

o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos. 

 Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz 

de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu 

a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala 

no coração o monstro da indiferença. 

 

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992. 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) dezespero – banalisa – curiozidadi. 
b) dizespero – banaliza – curiozidade. 
c) desespero – banaliza – curiosidade. 
d) dizespero – banalisa – curiosidadi. 
 
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são  terminadas em ditongo. 
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido. 
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas. 
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são 
antônimos. 
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...”  (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição. 
b) explicação. 
c) adição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino. 
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta. 
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea. 
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa. 
 
06 - Atente para as afirmações: 
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas. 
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida 
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas. 
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no 
campo visual nossa rotina não existe. 
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais 
próximo da medida do comprimento do fio é de: 

 
a) 34,5 cm 
b) 35,05 cm 
c) 36,05 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo 
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem? 
a) 12 m e 40 m 
b) 18 m e 34 m 
c) 16 m e 36 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365. 
a) -13 e -14 
b) -15 e 16 
c) -17 e -18 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, 
calcule o valor de x. 

 
a) 1,5 
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b) 3 
c) 4,5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é: 
a) Hermas Brandão 
b) Nelson Justus 
c) Nelson Garcia 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - São símbolos do Município de Arapongas: 
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal 
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município 
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País? 
a) Espanha 
b) Alemanha 
c) Itália 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  
 
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são: 
a) azul, amarela e com pombinhas brancas 
b) verde, amarela e com pombinhas brancas 
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS define e organiza os 
elementos essenciais à execução da política de assistência social, possuindo, como eixos estruturantes para a 
gestão do SUAS: 
a) proteção social e vigilância social. 
b) descentralização político-administrativa e financiamento partilhado entre os entes federados. 
c) segurança de acolhida e segurança social de renda. 
d) vigilância social e controle social. 
 
16 - A prevenção de situações de risco – por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições – e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários são os objetivos da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), que deve ser operada por intermédio de: 
a) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS territorializados. 
b) Órgãos gestores da Assistência Social, como Secretaria de Assistência Social ou congênere. 
c) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS acoplados ao órgão Gestor de Assistência Social. 
d) Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS. 
 
17 - O Código de Ética Profissional de 1993 reconhece como princípios éticos fundamentais, exceto: 
a) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
b) Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 
c) Cumprimento dos compromissos assumidos, respeitando os direitos naturais do homem, inspirando-se sempre, em 
todos seus atos profissionais, no bem comum e nos dispositivos da lei. 
d) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva 
da competência profissional. 
 
18 - O Serviço Social brasileiro contemporâneo construiu um projeto profissional radicalmente inovador e 
crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos hauridos na tradição marxista, apoiado em valores e 
princípios éticos radicalmente humanistas e nas particularidades da formação histórica do país. Ele adquire 
materialidade em um conjunto de regulamentações profissionais denominados de: 
a) Código de Ética do Assistente Social (1990) e Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
b) Código de Ética do Assistente Social (1993), Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. 
c) Código de Ética do Assistente Social (1993), Lei de Regulamentação da Profissão e Diretrizes Curriculares 
norteadoras da formação acadêmica. 
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d) Lei de Regulamentação da Profissão, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Diretrizes Curriculares 
norteadoras da formação acadêmica. 
 
19 - A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei n. 8.742 de 07/12/1993) em seu artigo art. 23 descreve que 
“(...) as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei” são entendidas como: 
a) serviços assistenciais. 
b) programas de enfretamento a pobreza. 
c) benefícios sociais. 
d) atividades socioassistenciais. 
 
20 - De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil - 1988, a Assistência Social será prestada a 
quem dela necessitar: 
a) dependendo dos recursos orçamentários da União. 
b) dependendo da contribuição assistencial. 
c) independente de contribuição à seguridade social. 
d) independente da condição de vulnerabilidade social. 
 
21 - Os processos de trabalho do assistente social dentro de uma perspectiva emancipatória, visam, dentre outras 
aspectos: 
a) o fortalecimento do Estado no controle social. 
b) à ruptura de práticas tuteladoras e clientelistas. 
c) o fortalecimento da sociedade civil no trato a questão social. 
d) atendimento da população demandatária. 
 
22 - O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalho, de caráter interventivo posta 
no sistema capitalista, o que apresenta algumas exigências para os assistentes sociais, no campo das políticas 
sociais, a saber: 
a) a compreensão das atribuições do trabalho do assistente social, para aquém da lei de regulamentação da profissão. 
b) o entendimento do espaço de intervenção como um campo de mediações. 
c) o desvendamento da realidade institucional e a criação de meios para transformá-la. 
d) inclusão do assistente social em outros campos institucionais. 
 
23 - Nos anos 1940 e 1950 a profissão de Serviço Social se desenvolve no Brasil através do Serviço Social de Caso, 
Grupo e Comunidade marcado pelo tecnicismo, bem como pela sociologia de base positivista e 
funcionalista/sistêmica. Esse modelo de atuação recebeu influência: 
a) inglesa 
b) norte americana 
c) asiática 
d) francesa 
 
24 - Os efeitos neoliberais de flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da 
minimalização do Estado e da retração dos direitos sociais acarreta mudanças nas condições de trabalho, 
demandas profissionais e respostas profissionais no âmbito do Serviço Social, acentuadamente a partir dos anos: 
a) 1960 
b) 1970 
c) 1990 
d) 1995 
 
25 - O governo de Getúlio Vargas ao reconhecer a legitimidade da questão social no âmbito das relações entre 
capital e trabalho, buscou enquadrá-la juridicamente mediante a um conjunto de iniciativas como a consolidação 
das Leis do Trabalho, o Salário Mínimo e outras medidas de cunho controlador, assistencial e paternalista 
visando: 
a) o desenvolvimento de políticas sociais públicas na perspectiva do direito. 
b) criar estratégias para difundir a doutrina da ação social da Igreja. 
c) a reeleição governamental e/ou sua sucessão. 
d) à desmobilização da classe operária e a regulação das tensões entre as classes sociais. 
 
26 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, preconiza que “a criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. A saber, o direito à liberdade compreende 
a) busca de auxílio em organizações sociais publicas e/ou privadas. 
b) respeito ao direito de escolha em caso de adoção. 



 6 

c) respeito à escolha profissional. 
d) brincar, praticar esporte e divertir-se. 
 
27 - Designação dada ao método elaborado no período de 1972 a 1975 que propunha a constituição de uma 
metodologia alternativa às perspectivas das abordagens funcionalistas da realidade e que buscava articular 
teoria e ação em sete momentos. O conceito acima se refere: 
a) ao documento de Araxá. 
b) ao documento de Teresópolis. 
c) ao método de B.H. 
d) ao método de Sumaré. 
 
28 - Realizam-se, via de regra, a partir de demandas de um determinado sujeito que chega a um programa ou 
serviço. Eles devem contemplar o conhecimento da situação em que o sujeito demandante está implicado e de 
suas condições de vida. Devem reconstruir processos sociais geradores de tal situação tendo em consideração o 
conjunto de relações e determinações sociais para permitir um conhecimento mais amplo e profundo e uma 
interpretação crítica da situação. (MIOTO, 2001; IAMAMOTO, 2004). O conceito acima se refere a um 
procedimento instrumental realizado pelo profissional de serviço social denominado de: 
a) ação sócio educativa. 
b) plantão social. 
c) visita social domiciliar. 
d) estudos socioeconômicos/estudos sociais. 
 
29 - É o documento mais abrangente e geral, que contém estudos, análises situacionais ou diagnósticos 
necessários à identificação dos pontos a serem atacados, dos objetivos, estratégias e metas de um governo, de um 
Ministério, de uma Secretaria ou uma Unidade. O enunciado acima se refere a um meio pelo qual o 
planejamento se expressa, sendo denominado de: 
a) Plano 
b) Projeto 
c) Programa 
d) Serviços 
 
30 - O Planejamento_____________ vem sendo entendido como a forma contemporânea da planificação. Os 
estudos permitiram que a temática do planejamento pudesse ressurgir com renovada importância no contexto 
sociopolítico e institucional, nos níveis local, estadual, nacional e mundial, quer no âmbito da Administração 
Pública, quer no setor Privado. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
a) tradicional 
b) estratégico 
c) normativo 
d) interventivo 
 
 


