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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Febre chikungunya tem sinais que lembram 

dengue 
 
A infecção pelo vírus chikungunya provoca 

sintomas parecidos com os da dengue, porém mais 
dolorosos. No idioma africano makonde, o nome 
chikungunya significa "aqueles que se dobram", em 
referência à postura que os pacientes adotam diante 
das penosas dores articulares que a doença causa. 

Em compensação, comparado com a dengue, 
o novo vírus mata com menos frequência. Em idosos, 
quando a infecção é associada a outros problemas de 
saúde, ela pode até contribuir como causa de morte, 
porém complicações sérias são raras, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Este ano, já houve 20 casos da infecção 
notificados no Brasil desde maio, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Mas, até o momento, todos são 
importados: 19 pacientes contraíram o vírus no Haiti e 
um, na República Dominicana. Isso significa que não 
há evidências de que o vírus esteja circulando entre os 
mosquitos do país. 

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, a maioria dos 
casos são de pessoas que fazem parte da missão 
brasileira no Haiti: soldados, missionários e 
profissionais da saúde. Os pacientes são dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande 
do Sul e Paraná. 

Por ser transmitido pelo mesmo vetor da 
dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também pelo 
mosquito Aedes albopictus, a infecção pelo 
chikungunya segue os mesmos padrões sazonais da 
dengue, de acordo com o infectologista Pedro Tauil, 
do Comitê de Doenças Emergentes da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI). O risco aumenta, 
portanto, em épocas de calor e chuva, mais propícias à 
reprodução dos insetos. Eles também picam 
principalmente durante o dia. A principal diferença de 
transmissão em relação à dengue é que o Aedes 
albopictus também pode ser encontrado em áreas 
rurais, não apenas em cidades. 

Diferentemente da dengue, que tem quatro 
subtipos, o chikungunya é único. Uma vez que a 
pessoa é infectada e se recupera, ela se torna imune à 
doença. Quem já pegou dengue não está nem menos 
nem mais vulnerável ao chikungunya: apesar dos 
sintomas parecidos e da forma de transmissão similar, 
tratam-se de vírus diferentes. Entre quatro e oito dias 
após a picada do mosquito infectado, o paciente 
apresenta febre repentina acompanhada de dores nas 
articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, 
dor muscular, náusea e manchas avermelhadas na 
pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da 
dengue. A principal diferença são as intensas dores 
articulares. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia 

 

Questão 01  
 
Sobre o chikungunya, é CORRETO afirmar: 

(A) Os sintomas são semelhantes aos da dengue, 
porém, menos dolorosos. 
 

(B) Assim como a dengue, o vírus mata com 
bastante frequência. 
 

(C) Até o momento houve 20 casos da infecção no 
Brasil, mas todos os casos são importados. 
 

(D) Não é transmitido pelo mesmo vetor da dengue, 
não seguindo, portanto, os mesmos padrões 
sazonais. 

Questão 02  
 
Releia: “O risco aumenta, portanto, em épocas de calor 
e chuva, mais propícias à reprodução dos insetos”. A 
palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar 
o sentido da frase, por: 

(A) Favoráveis. 
(B) Independentes. 
(C) Inoportunas. 
(D) Sedentárias. 

Questão 03  
 
Observe o verbo em destaque na frase: “Quem já 
pegou dengue não está nem menos nem mais 
vulnerável ao chikungunya”. Sintaticamente, ele 
exerce a função de: 

(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo transitivo indireto. 
(C) Verbo impessoal. 
(D) Verbo transitivo direto. 

Questão 04  
 
O emprego das vírgulas nesta oração “Os pacientes 
são dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná”, dá-se pela 
regra: 

(A) Marcar intercalação do adjunto adverbial. 
(B) Marcar inversão da oração. 
(C) Marcar elipse (omissão) do verbo. 
(D) Separar entre si elementos coordenados, 

dispostos em enumeração. 

Questão 05  
 
Grande poeta (poetisa) da literatura brasileira. 
Escreveu o poema “Quadrilha”, a seguir: 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava 
Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

(A) João Cabral de Melo Neto. 
(B) Carlos Drummond de Andrade. 
(C) Cecília Meireles. 
(D) Clarice Lispector. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Quantas impressoras são necessárias para imprimir 
285 cópias por minuto, Sabendo que uma impressora 
imprime 15 cópias por minuto? 

 

(A) 13 impressoras. 
(B) 15 impressoras. 
(C) 18 impressoras. 
(D) 19 impressoras. 

 

Questão 07  
 
Um terreno possuía 15 metros de largura por 28 
metros de comprimento antes de ter sua cerca mudada 
de lugar. Após mudarem a cerca de lugar, o terreno 
passou a ter 22 metros de largura por 35 metros de 
comprimento. A área do terreno teve um aumento de 
quantos metros quadrados ao mudarem a cerca? 

 

(A) 280 m² 
(B) 350 m² 
(C) 405 m² 
(D) 485 m² 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos: 
 

A= { 2 , 4 ,5,  7 , 9 ,12, 16 , 20 , 23 } 
B= { 1 , 6 , 5 , 7 , 11 , 23 , 27 } 

 
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

(A) 2 ∉ A 

(B) 27 ∈ A 
(C) A ∩ B = {5 , 7 , 23} 
(D) A U B = {2} 

 

Questão 09  
 
Uma loja fez uma promoção baixando o preço de um 
produto de R$840,00 para R$714,00, sendo assim, 
podemos afirmar que o produto teve um desconto de: 

 

(A) 12,8% 
(B) 25% 
(C) 18% 
(D) 15% 
 

Questão 10  
 
Resolva a expressão e assinale a opção CORRETA: 

 

 
 
 

(A)  

 

(B)  

(C) 14,5 
 

(D) 15 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia publicada no site 
http://exame.abril.com.br: "Garotinho quer ver 
inquérito sobre votação de royalties". Assinale a 
alternativa que melhor descreve o termo ROYALTIES: 
 

(A) Uma importância cobrada pelo governo para 
possibilitar a extração de recursos naturais em 
todo o território brasileiro. 
 

(B) Uma importância cobrada pelo governo baseada 
no percentual de arrecadação de tributos 
federais que devem ser aplicados na área da 
educação.  
 

(C) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma patente de produto, processo de produção, 
marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, 
para permitir seu uso ou comercialização. 
 

(D) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma empresa autossustentável que explora o 
ecossistema de um território. 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa que representa um país da 
América do Sul, que, assim como o Brasil, é 
governado por uma Presidenta: 
 

(A) Argentina. 
(B) Colômbia. 
(C) Costa Rica. 
(D) Equador. 

 

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 o mapa da ÁFRICA: 
 
 
 

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

 

Questão 14  
 
Acerca do histórico do município de Maria Helena, a 
primeira indústria que surgiu na cidade foi: 
 

(A) Coop Vale São Paulo. 
(B) Usina Paraná. 
(C) Mineradora São Paulo. 
(D) Serraria Santa Terezinha. 

 

Questão 15  
 
Acerca da Tecnologia, o ANDROID está presente em 
forma de: 

 
 

(A) Sistema Operacional para dispositivos móveis. 
(B) Editor de Texto para o Sistema Operacional 

Windows. 
(C) Leitor de filmes Blu-Ray. 
(D) Hardware para os Smartphones. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
A vigilância social, uma das principais funções da 
política de assistência social, indissocia-se de outras 
duas, sendo elas: 
 

(A) A proteção social e a segurança de renda. 
(B) A segurança de renda e a segurança de 

acolhida. 
(C) A proteção social e a defesa institucional. 
(D) A proteção de vínculos familiares e a defesa de 

direitos. 
 

Questão 17  
 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
pressupõe a compreensão de que com a PNAS (2004) 
houve: 

 
(A) A institucionalização de um sistema com 

identidade único em todo território nacional, 
resguardado o respeito às heterogeneidades e 
às diversidades territoriais. 
 

(B) A institucionalização de um sistema inflexível às 
desigualdades territoriais, uma vez que institui 
um padrão único de protocolos e serviços em 
todo território nacional. 
 

(C) A institucionalização de um sistema que, focado 
no atendimento às famílias do Programa Bolsa 
Família, não incorpora a garantia extensiva de 
direitos a todos os que necessitam da política de 
assistência social. 
 

(D) A institucionalização de um sistema que, 
dedicado a provisão de direitos às famílias de 
baixa renda, pauta-se exclusivamente em 
portarias e instruções normativas que regem o 
Programa Bolsa Família.     

 

Questão 18  
 
Segundo estudos de Luciano Junqueira (1998), a 
intersetorialidade é parte do processo de gestão 
qualificada das políticas sociais, que, direcionadas aos 
cidadãos residentes em um mesmo espaço geográfico, 
tem por centralidade ultrapassar o isolamento das 
políticas setoriais. Nesta direção a proposta é de: 

 
(A) A partir dos problemas da população, procurar 

soluções que, articuladas entre as instâncias de 
gestão setorial, remetem às ações e aos 
saberes próprios a cada política, como 
possibilidade para que o cidadão usufrua de 
uma vida com qualidade. 
 

(B) Superação de problemáticas que, circunscritas 
em um mesmo espaço geográfico, pressupõe a 
intervenção qualificada das políticas públicas, 
como possibilidade para que o cidadão usufrua 
das diversas ações setoriais. 
 

(C) Construção de saberes, experiências no 
planejamento, realização e avaliação de ações, 
com vistas à qualificação e extensão de direitos 
no âmbito de cada política pública em suas 
especificidades.  
 

(D) Construção no âmbito das políticas sociais, de 
articulações, de saberes e experiências no 
planejamento, realização e avaliação de ações, 
para alcançar efeito sinérgico frente a 
complexos processos de exclusão social, 
visando ao desenvolvimento social. 

 

Questão 19  
 
As décadas de 1970 produziram importantes reformas 
no mundo, tanto do ponto de vista político, econômico 
e social, como no modelo de gestão das políticas 
públicas. A partir do modelo anglo-saxão, a gestão 
social passou por profundas mudanças num contexto 
marcado pela interrupção do crescimento econômico 
mundial, redução do gasto social público, privatização 
dos serviços sociais e aumento da desigualdade social 
e da pobreza (ARREGUI. Gestão Social: mobilizações e 
conexões. Editora LCTE. São Paulo, 2013). Dado o 
contexto, é CORRETO afirmar: 

 
(A) No Brasil, houve um interesse crescente pelo 

uso da informação e de indicadores sociais nas 
políticas públicas, como resposta para otimizar 
recursos, aprofundar o controle social e a 
participação da sociedade civil como 
ingredientes fundamentais de reorientação 
substantiva das políticas sociais. 
 

(B) No Brasil, houve um interesse crescente pelo 
uso da informação e de indicadores sociais nas 
políticas públicas, entretanto, paralelamente, 
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não houve o desenvolvimento de novas 
tecnologias da informação e comunicação que 
possibilitasse o acesso crescente aos dados 
estatísticos no âmbito das políticas públicas. 
 

(C) No Brasil, não houve investimentos 
centralizados na expansão do uso de 
indicadores e de sistemas de informação, uma 
vez que integrados às estruturas 
governamentais, munia-se de potencialidade 
para revelar desvios de verba pública.     
 

(D) Nas últimas décadas, no Brasil, é inegável o 
processo de produção e incorporação 
sistemática de indicadores sociais, cuja 
centralidade ainda restringe-se ao contexto das 
Organizações Não-Governamentais para 
análise e focalização no atendimento as 
demandas sociais. 
 

Questão 20  
 
Em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/lei 8.069 de 1990), é atribuição da 
escola no que diz respeito aos direitos da criança e do 
adolescente: 
 

(A) Comunicar o Conselho Tutelar: caso de maus 
tratos a crianças e adolescentes; reiteração de 
faltas consecutivas e/ou elevados níveis de 
repetências. 
 

(B) Comunicar os pais, no sentido de 
responsabilizá-los por: caso de maus tratos a 
crianças e adolescentes; reiteração de faltas 
consecutivas e/ou elevados níveis de 
repetências. 
 

(C) Comunicar ao Conselho Tutelar e aos pais 
casos de maus tratos na escola e/ou no 
ambiente doméstico. Casos de faltas e 
repetências devem ser comunicados à 
secretaria de educação, para acompanhamento 
psicólogo da criança e/ou do adolescente. 
 

(D) Não cabe à escola envolver-se com casos de 
denúncia contra violação de direitos de crianças 
e adolescentes. 

 

Questão 21  
 

O Serviço Social possui diferentes espaços 
ocupacionais. Segundo Iamamoto (2009), estes 
espaços podem ter lugar: 

 
(A) Somente na esfera pública. 

 
(B) Somente na esfera privada. 

 
(C) No Estado, em empresas privadas, em 

organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos e na assessoria a movimentos sociais. 
 

(D) No Estado, em empresas privadas, em 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos e não ainda na assessoria a 
movimentos sociais, pois é um espaço a ser 
conquistado. 
 

 

 

 

Questão 22  
 
Sobre a questão social, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A questão social é indissociável da sociabilidade 
capitalista e suas expressões apresentam as 
múltiplas desigualdades presentes na 
sociedade. 
 

(B) A questão social é indissociável da sociabilidade 
socialista e suas expressões apresentam as 
múltiplas desigualdades presentes na 
sociedade. 
 

(C) A questão social é indissociável da sociabilidade 
socialista e suas expressões apresentam o 
sistema inclusivo presente na sociedade. 
 

(D) A questão social é indissociável da sociabilidade 
capitalista e suas expressões apresentam 
necessidade da responsabilidade da sociedade 
civil para a inclusão social. 

 

Questão 23  
 

Segundo Netto (1992), a Política Social do Estado 
burguês no capitalismo monopolista tem como função 
principal: 
 

(A) A preservação e o controle da força de trabalho. 
(B) A diminuição da desigualdade social. 
(C) A garantia da cidadania. 
(D) Melhoria das condições de vida da classe 

trabalhadora. 
 

Questão 24  
 

Leia atentamente as afirmativas, a seguir, sobre a 
profissionalização do Serviço Social e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. O serviço Social enquanto profissão 
encontra espaço na divisão sócio-técnica 
quando no capitalismo monopolista o 
Estado capturado pela burguesia lança 
mão de políticas sociais para enfrentar as 
tensões sociais geradas pelo 
agravamento da questão social. 
 

II. O serviço Social enquanto profissão 
encontra espaço na divisão sócio-técnica 
quando no capitalismo monopolista o 
Estado capturado pelo proletariado lança 
mão de políticas sociais para enfrentar as 
tensões sociais geradas pelo 
agravamento da questão 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. 
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Questão 25  
 

Em relação às Transformações Societárias em curso a 
partir de 1970, segundo Netto (2010), é CORRETO 
afirmar: 

 

(A) Há a valorização do Estado. 
(B) Há a flexibilização das relações de trabalho. 
(C) A lógica do capital não atingiu a esfera da 

cultura. 

(D) Há redução do exército industrial de reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

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