
  

 
 

 

 

 



Cargo: ORIENTADOR SOCIAL                                                      Página 

 

- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Sugestão para as Copas do futuro 

 
Ao xeretar sites internacionais para saber 

como os estrangeiros veem a Copa no Brasil, 
descubro que até em Taiwan, aquela porção da velha 
China que não abraçou o comunismo, o povo está 
passando as noites em claro para acompanhar os 
jogos de futebol. 

O que não seria nada de extraordinário, a não 
ser pelo fato de que, lá, o esporte nacional é o 
beisebol. Futebol, aliás, ainda é coisa rara em Taiwan: 
hoje, o país ocupa a 176.ª posição dentre as 207 do 
ranking da Fifa, atrás, por exemplo, da Suazilândia e 
das Ilhas Comores. Atrás, inclusive, da Índia, país que 
possui uma relação sui generis com quase todos os 
esportes, já que, a despeito de sua gigantesca 
população, não parece tão preocupado em brilhar nos 
grandes torneios internacionais, exceção feita às 
competições de críquete. 

As madrugadas de Copa do Mundo em Taiwan 
apenas confirmam a óbvia transnacionalização do 
futebol. Algo que, por um lado, justifica as bilionárias e 
constrangedoras exigências feitas pela Fifa aos 
países-sede. Por outro lado, porém, o mesmo 
agigantamento institucional tende a fazer com que o 
torneio seja sediado, sempre, por países que já 
disponham de toda a infraestrutura e dos recursos 
necessários ou, então, por aqueles que, como o Brasil, 
a África do Sul e a Rússia (sede em 2018), usam a 
Copa como forma de afirmação de protagonismo 
internacional. 

É aí, então, que a coisa fica mais curiosa, que 
assume ares de paradoxo, uma vez que, ao mesmo 
tempo em que se transnacionaliza e se desenraiza, o 
esporte acaba por se concentrar em certas áreas do 
globo, o que reproduz uma lógica geopolítica (centro x 
periferia) muito conhecida. 

Algo que, podemos pensar, pouco importa, 
desde que possamos ligar a tevê e ver os jogos. A 
Copa, afinal, é um colosso que só comporta a poesia 
que, por um bom preço, sai dos pés dos jogadores. 

Mesmo assim, fico imaginando que não seria 
desinteressante assistir, a exemplo do que aconteceu 
em 2002, a torneios mundiais de futebol sediados por 
dois ou mais países. Uma Copa dos Países Bálticos, 
por exemplo; dos Países Baixos; do norte da África; do 
Cone Sul; e até, coisa cada vez menos improvável, 
Taiwan-China. O que, no mínimo, tornaria a coisa mais 
sustentável, e a Fifa, uma instituição mais simpática. 
 
Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas 

 

Questão 01  
 
A partir da leitura do texto, é INCORRETO afirmar: 

(A) A Rússia será sede da Copa do Mundo em 
2018. 
 

(B) O povo de Taiwan está acompanhando os jogos 
de futebol da Copa do Mundo de 2014. 
 

(C) O futebol é o esporte mais popular em Taiwan, 
só fica atrás do beisebol. Hoje o país ocupa a 
176.ª posição dentre as 207 do ranking da Fifa. 
 

(D) No final do texto, o autor sugere que a Copa 
poderia ser sediada por dois ou mais países: 

Países Bálticos; dos Países Baixos; do norte da 
África; do Cone Sul; e até Taiwan-China. 

Questão 02  
 
A palavra “xeretar” significa: 

(A) Bisbilhotar algo ou alguém. 
(B) Ser contra atitudes preconceituosas. 
(C) Menosprezar a inferioridade alheia. 
(D) Descomplicar situações difíceis. 

Questão 03  
 
Releia: “É aí, então, que a coisa fica mais curiosa, que 
assume ares de paradoxo, uma vez que, ao mesmo 
tempo em que se transnacionaliza e se desenraiza, o 
esporte acaba por se concentrar em certas áreas do 
globo, o que reproduz uma lógica geopolítica (centro x 
periferia) muito conhecida”. A palavra em destaque é 
uma figura de linguagem. A alternativa que apresenta a 
definição CORRETA para esta figura de linguagem é: 

(A) Omissão de um termo facilmente recuperável 
em um texto. 

(B) Repetição de ideias. 
(C) Inversão dos termos da oração. 
(D) Contradição de ideias, oposição que se funde 

em um mesmo referente. 

Questão 04  
 
Os prefixos são morfemas que se colocam antes dos 
radicais para modificar-lhes o sentido. Sabendo disso, 
observe a frase: “Mesmo assim, fico imaginando que 
não seria desinteressante assistir, a exemplo do que 
aconteceu em 2002, a torneios mundiais de futebol 
sediados por dois ou mais países”. A palavra em 
destaque apresenta o prefixo -des. Qual sentido este 
prefixo agrega à palavra “interessante”? 

(A) Duplicidade. 
(B) Benefício. 
(C) Negação. 
(D) Repetição. 

Questão 05  
 
O trecho, a seguir, encerra a obra literária que marcou 
o início do Realismo no Brasil, Memórias Póstumas de 
Brás Cubas: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 
criatura o legado da nossa miséria”. Quem escreveu a 
obra citada? 

(A) José de Alencar. 
(B) Machado de Assis. 
(C) Jorge Amado. 
(D) Graciliano Ramos 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Joana percorreu 9 km em 1 hora. Quantos quilômetros 
ela teria percorrido se continuasse correndo com a 
mesma velocidade por mais uma hora e meia? 

 
(A) 19,6 km 
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(B) 22,5 km 
(C) 23 km 
(D) 25 km 

 

Questão 07  
 
O proprietário de uma casa deseja azulejar toda a casa 
com um piso que custa R$60,00 o metro quadrado. 
Quantos reais o proprietário irá gastar, Sabendo que a 
casa possui 180 metros quarados? 

 
(A) R$7.800,00. 
(B) R$8.200,00. 
(C) R$10.800,00. 
(D) R$11.100,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos A= {3,6,11,13,21} e B= 
{2,3,4,6,9,11,13,19,21,23,26}. Sobre os conjuntos A e B 
podemos afirmar que: 

 
(A) A ⊂ B 

(B) 9 ∉ B 
(C) 17 ∈ A  

(D) A ⊃B 

 

Questão 09  
 
Marcos recebe mensalmente R$2.300,00 e gasta 15% 
de seu salário em combustível para ir de carro até o 
trabalho e mais 10% do salário em pedágio. A soma 
das despesas de Marcos é igual a: 

 
(A) R$ 480,00. 
(B) R$ 575,00. 
(C) R$ 635,00. 
(D) R$ 655,00. 

 

Questão 10  
 
Em um concurso público, existem 45 vagas para dois 

tipos de cargos. Sabendo-se que  das vagas são para 

o cargo do tipo A e o restante para o cargo do tipo B. 
Com base nessas informações, a quantidade de vagas 
para o cargo do tipo A é igual a: 

 
(A) 15 vagas. 
(B) 27 vagas. 
(C) 30 vagas. 
(D) 39 vagas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia, a seguir: "STF recusa 
tese de Barbosa sobre trabalho externo e ajuda 
Dirceu". Assinale a alternativa que descreve a 
“personalidade” BARBOSA: 
 

(A) Senador da República. 
(B) Presidente do Superior Tribunal Federal.  
(C) Deputado Federal. 
(D) Deputado Estadual. 

 
 
 
 
 

Questão 12  
 
Acerca das notícias veiculadas em jornais, revistas e 
televisão, assinale a alternativa que apresenta uma 
INFORMAÇÃO INCORRETA: 
 

(A) Schumacher sai do coma e deixa hospital na 
França. 

(B) Durante a Copa do Mundo, Suarez morde 
Chiellini em jogo do Uruguai contra a Itália. 

(C) A atriz Fernanda Montenegro sofre um A.V.C. e 
pode não mais atuar. 

(D) A Argentina, assim como o Brasil, tem frente a 
seu governo uma Presidenta. 

 

Questão 13  
 
A Copa do Mundo de futebol FIFA 2014 teve a 
participação de 32 equipes, representando países de 
diversos locais no mundo, proporcionando a 
integração entre os povos. Assinale a alternativa que 
apresenta um país da América Central: 
 
 
 
 
 

(A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
  
 
 
 
 
 
 
(D)   
 
 
 
 
 

Questão 14  
 
O cidadão nascido na cidade de Maria Helena recebe a 
denominação Maria-helenense. Essa classe de 
palavras que designa um indivíduo de acordo com o 
seu local de nascimento ou residência é conhecida 
como: 
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(A) Gentílico. 
(B) Onomatopeia. 
(C) Cacofonia. 
(D) Aliteração. 

 

Questão 15  
 
Acerca das eleições 2014, o nome que se dá à união de 
dois ou mais partidos que apresentam conjuntamente 
seus candidatos para determinada eleição é: 
 

(A) Coligação. 
(B) Personificação. 
(C) Conotação. 
(D) Concomitante. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Sobre a Redução de Danos, assinale a afirmativa 
CORRETA: 

 

(A) As estratégias de redução de danos – RD só 
podem ser aplicadas em crianças e 
adolescentes. 
 

(B) As estratégias de redução de danos – RD 
tratam de abordagens de prevenção, promoção 
à saúde e reinserção social. 
 

(C) As estratégias de redução de danos – RD 
tratam das situações de pobreza decorrentes da 
falta de trabalho. 
 

(D) Não existe proposta de desenvolvimento de 
estratégias de redução de danos no Brasil. 

 

Questão 17  
 
Sobre a Redução de Danos – RD, em relação ao uso 
abusivo de droga, leia as afirmativas, a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. A Redução de Danos é definida pela 
Organização Mundial de Saúde enquanto 
“conjunto de medidas voltadas a 
minimizar as consequências adversas do 
consumo de drogas sem, 
necessariamente, interferir no consumo”. 
 

II. A Redução de Danos é definida pela 
Organização Mundial de Saúde enquanto 
“conjunto de medidas voltadas a 
minimizar as conseqüências adversas do 
consumo de drogas, eliminando o 
consumo das substâncias psicoativas 
prejudiciais à vida em sociedade”.  

 
(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I e II estão incorretas. 
(C) A afirmativa I está correta. 
(D) A afirmativa I está incorreta. 

 

Questão 18  
 
Sobre a busca ativa na política de Assistência Social, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Não existe busca ativa na Política de 
Assistência Social, ela é aplicada apenas pela 
Política de Saúde. 
 

(B) A responsabilidade de localizar as famílias de 
baixa renda não é do poder público. Ele deve se 
responsabilizar somente pela demanda que 
chega até ele. 
 

(C) A busca ativa se refere à busca de postos de 
trabalho para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social para que, desta forma, 
possam sair do cadastro único.  
 

(D) A busca ativa não é só olhar para fora do 
cadastro único, para as famílias ainda não 
incluídas.   É, também, olhar para dentro do 
cadastro único e manter atualizados os dados 
das famílias que já estão cadastradas. 

 

Questão 19  
 
Segundo o estatuto do idoso, é obrigação da família, 
da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. Assinale a 
alternativa que apresenta CORRETAMENTE o que a 
garantia de prioridade compreende:  

 

(A) Prioridade no recebimento da restituição do 
Imposto de Renda. 

(B) Prioridade para manifestar opinião e expressão. 
(C) Prioridade na participação da vida política. 
(D) Não existe prioridade para idosos no Brasil. 

 

Questão 20  
 
Leia as afirmativas, a seguir, e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
I. Os conselhos gestores são arranjos 

institucionais inovadores, dentre outros 
motivos, por permitir que setores 
tradicionalmente excluídos possam 
influenciar nas políticas sociais. 
 

II. CNAS é a sigla de Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I e II estão incorretas. 
(C) A afirmativa I está correta. 
(D) A afirmativa I está incorreta. 

 

Questão 21  
 

Autores como Mioto (2007) compreendem por 
“família”, no contexto contemporâneo: 
 

(A) Famílias estruturadas segundo modelo nucelar, 
formado por pai, mãe e filhos.  

(B) Famílias semiestruturadas, quando há apenas a 
presença da mulher na família. 

(C) Famílias cujos membros definem-se pelo vinculo 
consangüíneo. 

(D) Famílias cujos membros se definem pelas 
vivências, trajetórias e apoio mútuo.   
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Questão 22  
 
A matricialidade sóciofamiliar, um dos principais eixos 
da PNAS/2004, vincula-se à compreensão de proteção 
social, nos seguintes termos: 

 
(A) A famílias, para se protegerem, devem recorrer 

aos vínculos familiares e comunitários.     
  

(B) A proteção social vincula-se centralmente às 
potencialidades e aquisições individuais da 
família para proteger seus membros. 
 

(C) A proteção social vincula-se a oferta de políticas 
públicas com foco no desenvolvimento e 
potencialidades da família para proteção de 
seus membros. 
 

(D) A proteção social destina-se, pela transferência 
de renda, potencializar famílias a aquisição de 
bens materiais para proteção a seus membros.   

 

Questão 23  
 

Segundo a PNAS (2004), o trabalho em rede 
pressupõe: 

 
(A) Enfretamento de ações isoladas, fragmentada, 

pressuposto a compreensão e a intervenção das 
demandas sociais em sua totalidade. 
 

(B) Encaminhamentos de indivíduos e famílias da 
proteção básica para a média complexidade, 
como única estratégia para articulação em rede.  
  

(C) A vigilância social do indivíduo em toda rede 
socioassistencial para evitar apropriação 
indevida de benefícios e serviços na assistência 
social. 
 

(D) O trabalho em rede inclui somente os serviços 
socioassistenciais, não abrange os serviços 
prestados pela rede setorial como saúde, 
educação. 

 

Questão 24  
 

O Programa de transferência de renda Bolsa Família 
prevê como condição para que a família de baixa renda 
continue como beneficiária do programa, o 
cumprimento de condicionalidades, sendo elas: 
 

(A) Frequência escolar no ensino médio de 85% 
para crianças entre 6 e 15 anos e de 75% para 
adolescentes entre 16 e 17 anos; 
acompanhamento da saúde de crianças entre 0 
a 7 anos, e de mulheres de 14 a 44 anos; 
atualização no Cadastro Único a cada dois 
anos. 
 

(B) Frequência escolar no ensino médio de 85% 
para crianças entre 6 e 15 anos e de 75% para 
adolescentes entre 16 e 17 anos; 
acompanhamento especializado da saúde 
crianças entre 0 a 7 anos, e de mulheres de 14 
a 44 anos; atualização no Cadastro Único a 
cada seis meses.     
 

(C) Frequência escolar no ensino médio de 75% 
para crianças entre 6 e 15 anos e de 85% para 
adolescentes entre 16 e 17 anos; 
acompanhamento da saúde crianças entre 0 a 7 

anos, e de mulheres de 14 a 44 anos; 
atualização no Cadastro Único trienalmente. 
 

(D) Frequência escolar no ensino médio de 85% 
para estudantes entre 6 e 15 anos e de 75% 
para adolescentes entre 16 e 17 anos; 
acompanhamento da saúde básica de crianças 
entre 0 a 7 anos, e de mulheres de 14 a 44 
anos, pressupondo pesagem, vacinação e 
acompanhamento de pré-natal.   

 

Questão 25  
 

O direito à convivência familiar e comunitária 
garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA 8.069/1990) prevê que: 
 

(A) Toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 06 (seis) meses, para avaliação 
das condições de infraestrutura do local de 
abrigamento.  
 

(B) A manutenção ou reintegração de criança ou 
adolescente em programa de acolhimento 
institucional terá preferência em relação a 
qualquer outra providência. 
 

(C) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes.  
 

(D) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 02 (dois) anos. Após 
este período, a criança necessariamente deverá 
retornar para o seio da família de origem. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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