
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 – MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

 

1 
 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 
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 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 

b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍCOS 

1. Marque a alternativa que corresponde à função privativa do Assistente Social, segundo o Código de 

Ética Profissional - Lei nº 8862/93: 

a) Planejar e administrar os serviços do Centro de Referência de Assistência Social; 

b) Realizar vistorias, perícias técnicas; laudos periciais sobre a matéria de Serviço Social; 

c) Realizar diagnóstico Sócio Econômico Municipal; 

d) Realizar visitas domiciliares e entrevistas com os usuários da Política de Assistência Social. 

 

2. Segundo o Código de Ética Profissional - Lei nº 8662/93 os princípios éticos do Serviço Social 

caracterizam-se como valores essenciais na prática profissional do Assistente Social. Neste sentido, 

não são princípios éticos: 

a) Reconhecimento da autonomia dos usuários; 

b) Liberdade e Justiça Social; 

c) Autoritarismo e Centralidade de ações; 

d) Respeito coletivo e igualdade de Direitos. 

 

3. Considerando os parâmetros de atuação dos Assistentes Sociais na política pública de Assistência 

Social, aprovado pelo Conselho Federal de Serviço Social, no ano de 2007, não é correto afirmar: 

a) Ao Assistente Social compete realizar acolhimento no CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social, com abordagem individual às famílias e/ou grupos, com foco no atendimento às 

necessidades básicas e acesso aos seus direitos sociais e ainda através de atendimento terapêutico 

quando necessário; 

b) Ao Assistente Social compete formular e executar programas, projetos, serviços e encaminhar 

benefícios próprios da política da Assistência Social em órgãos da Administração Pública, empresas 

e as organizações da sociedade civil; 

c) Ao Assistente Social compete realizar visitas, perícias técnicas, laudos e informações e pareceres 

sobre o acesso e implementação da Política de Assistência Social; 

d) Ao Assistente Social compete exercer a função de coordenação ou direção dos equipamentos 

públicos de CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CREAS - Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social e Secretarias de Assistência Social. 

 

4. Em sua atuação profissional no espaço público municipal, o Assistente Social integra uma equipe 

com outros profissionais de diferentes áreas.  Assim, vivencia um espaço interdisciplinar. A ação de 

um trabalho interdisciplinar pode ser descrita como: 

a) Resultado de uma ação fragmentada de conhecimentos; 

b) Busca de um saber genérico, científico e eclético; 

c) Substituição das especialidades pela generalidade sem delimitação de conhecimentos; 

d) Reconhecimento das diferentes especificidades do conhecimento, considerando as diferentes 

áreas, sabendo, contudo, que se complementam de uma forma dialética, dinâmica e contraditória. 

 

5. A realização de ações pertinentes ao exercício profissional, requerem por parte dos Assistentes 

Sociais a utilização de instrumentais adequados a cada contexto da ação cotidiana e demandas sociais 

existentes. Neste sentido, identifique qual dos conceitos apresentados melhor explica cada um dos 

instrumentais operacionais abaixo apontados: 

1. Parecer Social 

2. Perícia Social 
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3. Estudo Social 

4. Entrevista 

(   )   É  um processo metodológico específico do Serviço Social  que tem por objetivo conhecer  com 

profundidade e de  forma crítica  uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto de  

intervenção profissional, especialmente nos    seus  aspectos  socioeconômicos e  culturais; 

(  )  Instrumento de realização do compromisso profissional com usuários visando a  equidade, 

igualdade e cidadania, indispensável ao novo  fazer  profissional; 

(  )   É  processo pelo qual em especialista realiza o exame de situações sociais  que envolvem o 

usuário, com a finalidade de emitir um parecer buscando solução no caso periciado; 

(  )  É um meio de trabalho  que permite estabelecer um vínculo com uma relação profissional 

intersubjetiva e interpessoal entre duas ou mais  pessoas, sendo realizada pelo diálogo com um 

propósito  entre  as partes, pressupõe  acolhimento. 

Considerando o acima exposto, a sequência correta é:  

     a)  3;  2;  1;  4 

b)  3;  1;  2;  4 

c)  4;  3;  1;   2 

d)  2; 4 ;  3;   1 

 

6. A Política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios (ECA art. 86).  Nesta perspectiva assinale a alternativa incorreta 

a) Cada município por meio de seu Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente deve 

formular a sua própria política de atendimento. A política deve prever ações e serviços públicos em 

atenção a crianças e adolescentes; 

b) Somente a esfera governamental municipal é responsável pela formulação das políticas de 

atendimento e, portanto, cabe à Prefeitura Municipal  a obrigação de definir e executar políticas; 

c) No município é necessário criar um Sistema de garantia de direitos em rede que compreende as 

entidades governamentais e não governamentais 

d) O Sistema de Garantia de Direitos, na sua função trabalha na perspectiva da promoção, defesa e 

controle social dos Direitos de Crianças e Adolescentes. 

    

7. Toda a Criança e Adolescente tem direito a proteção integral, definida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente como um conjunto de ações articuladas. O Art. 87 do Estatuto define como sendo os 

modos de atuação desta política.  Assinale a alternativa incorreta. 

a) Políticas sociais básicas; 

 b) Serviços especiais de proteção e atendimento médico e vítimas de negligência, maus tratos, 

exploração, abuso sexual, crueldade e opressão; 

 c) Políticas sociais assistenciais filantrópicas e programas pontuais emergenciais; 

 d) Serviço de identificação e localização dos pais. 

 

8. Em relação à política de atendimento da criança podemos afirmar que:  Assinale a alternativa 

correta 

a) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem como atribuição a 

deliberação e o controle da execução das políticas públicas locais; 

 b) A função dos membros do Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança são considerados de interesse público relevante e não será remunerada; 

c) As deliberações do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, não precisam ser 

publicadas nos órgãos oficiais ou imprensa local; 

d) Segundo determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente todos os municípios têm que 

criar os seus Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar e 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 – MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

 

5 
 

colocá-los em funcionamento além de instituir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

9. A organização da Assistência Social hoje, no Brasil, tem diretrizes fundamentadas: 

a) Na Lei Orgânica da Assistência Social e na Lei das Diretrizes e Bases da Educação; 

b) Na Lei Orgânica da Assistência Social e no Código de Ética do Assistente Social; 

c) Na Lei Orgânica da Assistência Social e no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

d) Na Lei Orgânica da Assistência Social e na Constituição Federal de 1988 

 

10. A assistência social tem por objetivo, entre outros, previstos na Lei Orgânica da Assistência Social:  

a) A descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e o 

comando único das ações em cada esfera de governo;  

b) A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

c) A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

d) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice. 

 

11. A partir da Política Nacional de Assistência Social, que estabelece o porte dos municípios, é 

correto afirmar: 

a) São considerados municípios de pequeno porte I municípios com até 20.000(vinte mil) 

habitantes;  

b) são considerados municípios de pequeno porte I municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes; 

c) São considerados municípios de pequeno porte I municípios com até 5.000 (cinco mil) 

habitantes;  

d) São considerados municípios de pequeno porte I municípios com até 15.000 (quinze mil) 

habitantes; 

 

12. Para a NOB- SUAS/2010, a Rede Socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade que ofertam e operam: 

a) Serviços, projetos, programas e benefícios; 

b) Benefícios, oportunidades; educação e saúde 

c) Projetos, auxílios e benefícios; 

d) Auxílios; programas e benefícios. 

 

13. Segundo a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais da Assistência Social, assinale a 

alternativa verdadeira em relação aos Serviços, considerando seus níveis de Proteção: 

a) O Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF é um Serviço de Proteção Especial de Alta 

Complexidade; 

b) O Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF é um Serviço de Proteção Social Básica; 

c) O Serviço especializado que atende as várias formas de violência, contra a mulher, criança e 

adolescente e idosos é um Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade; 

d) O Serviço Especializado para pessoas em situação de rua pertence à Proteção Social Básica. 

 

14. Considera-se usuário da assistência social que tem direito ao Benefício de Prestação Continuada: 

a) Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que não tem meios de 

assegurar a sua sobrevivência e nem a ter assegurada por seus familiares e cuja renda percapta não 

ultrapasse ¼ do salário mínimo; 
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b) Idosos acima de 60 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que não tem meios de 

assegurar a sua sobrevivência e nem a ter assegurada por seus familiares e cuja renda percapta não 

ultrapasse ¼ do salário mínimo; 

c) Idosos acima de 60 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que não tem meios de 

assegurar a sua sobrevivência e nem a ter assegurada por seus familiares e cuja renda percapta não 

ultrapasse 1/2 do salário mínimo; 

d) Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que não tem meios de 

assegurar a sua sobrevivência e nem a ter assegurada por seus familiares e cuja renda percapta não 

ultrapasse 1/2 do salário mínimo. 

 

15. As situações de enfrentamento a pobreza ou vulnerabilidade social, situação de emergências 

catástrofes no âmbito da assistência social são minimizadas através de Benefícios Eventuais. Aponte 

qual das afirmativas abaixo se caracteriza como um Benefício Eventual, segundo o art. 22 da LOAS 

a) Auxílio maternidade e auxílio funeral; 

b) Auxílio reclusão; 

c) Pensão por morte; 

d) Renda mínima 

 

16. Os Serviços de Proteção Social devem prover um conjunto de seguranças que cubram, reduzam ou 

previnam riscos e vulnerabilidades sociais, bem como necessidades emergentes ou permanentes 

decorrentes de problemas pessoais ou sociais de seus usuários. Acerca das seguranças garantidas pela 

PNAS, enumere a sequência correta:  

1. Segurança de acolhida;  

2. Segurança social de renda;  

3. Segurança de convívio;  

4. Segurança de benefícios materiais ou em pecúnia 

    (   ) Trabalho socioeducativo que garanta a construção, restauração e fortalecimento de laços de 

pertencimento e vínculos sociais de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança, 

societários; 

(   ) Concessão de benefícios continuados para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de 

proteção social; 

(   ) Supõe abordagem em territórios de incidência de situações de risco;  

(   ) Garantia de benefícios eventuais, em caráter provisório, para indivíduos e famílias em situação 

de risco social e vulnerabilidades circunstanciais, de emergência ou calamidade pública.  

Desta forma, pode-se afirmar que a alternativa que marca a sequência correta é: 

a) 3, 1, 2 e 4 

b) 1, 4, 3 e  2 

c) 3, 2, 4, e 1 

d) 3, 2, 1, e 4 

 

17. Considere o enunciado abaixo e assinale corretamente a alternativa a que o mesmo refere-se:“O 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo integra a proteção social 

especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de 

ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas 

públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos”. 

a) CRAS  

b) PAIF  

c) PAEF 

d) PETI 
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18. Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O Sistema organiza as ações 

da assistência social em dois tipos de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. 

Assinale a alternativa correta que corresponde à proteção social especial. 

a) Trabalha a família e o indivíduo para o fortalecimento do vínculo familiar; 

b) É destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais; 

c) Oferta projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 

d) É destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados. 

 

19. Os Conselhos Municipais de Assistência Social têm suas competências definidas em legislação 

específica e deverão, no cumprimento da LOAS, exceto 

a) Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social; 

b) Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social; 

c) Atuar como instância deliberadora na Comissão Intergestora Tripartite; 

d) Zelar pela efetivação do SUAS 

 

 20. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004, os serviços 

socioassistenciais no Sistema Único de Assistência Social são organizados pelas seguintes referências: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. 

b) proteção social, vigilância social e regionalização. 

c) vigilância social, regionalização e territorialização. 

d) proteção social, defesa social e institucional e regionalização 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21. Leia esse trecho de crônica: 

        “A verdade é que não se escreve mais como antigamente, pois naquele tempo não havia 

computadores e, por incrível que pareça, nem mesmo canetas esferográficas. Porém, se fôssemos 

registrar em papel todos os absurdos do ser humano, não sobraria uma resma para cartões de Natal. 

         Isso posto, não de gasolina nem de saúde, já que uma é cara e a outra é carente, vamos ao que 

interessa. Quando digo vamos ao que interessa, vem logo à mente a pergunta: interessa a quem? A 

mim, pensará o leitor desavisado. O leitor avisado perceberá facilmente que estou me referindo, em 

geral, a assuntos interessantes e, se não forem, também não interessa. 

                                                                                                    Jo Soares. Revista Veja, 01/05/2006.                                                                       

Com relação ao uso das palavras, verifique se as afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V). 

I - Desavisado e avisado são cognatos. 

II - O adjetivo cara está caracterizando a palavra gasolina. 

III - O adjetivo carente está caracterizando a palavra posto. 

IV - Na expressão “isso posto”, a palavra posto é um substantivo. 

a) F – V – V – F 

b) V – V – V – F 

c) F – V – F – F 

d) V – V – F – F  
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22. Assinale a alternativa que não obedece a norma culta em relação à regência verbal. 

a) Algumas famílias, de longe, assistiam o espetáculo. 

b) Ninguém o chamou aqui, moço. 

c) Beberás de nosso leite, comerás de nosso pão e partirás quando te aprouver. 

d) A abstinência é um sacrifício a que não dou a menor importância. 

 

23. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. 

Talvez ainda ___________peças sem lubrificação, entretanto, não _______existir mais reparações a 

serem feitas, pois o carro está transitando tranquilamente _________cinco dias. 

a) Haja - devem - faz  

b) Hajam – devem – fazem 

c) Hajam – deve – faz 

d) Haja – deve – fazem  

 

24. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo. 

a) A malha vermelha já estava seca. 

b) Tinha os cabelos branco-amarelados. 

c) O sol desbotou o verde da bandeira. 

d) O céu carregava-se de nuvens cinzentas. 

 

25. Indique a alternativa que completa corretamente a frase: 

____________________________os documentos que encaminharemos à Secretaria. 

a) Terá de ser formalizados  

b) Terão de ser formalizados  

c) Terão de serem formalizados  

d) Terá de serem formalizados.  

 

26. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. 

a) Não quero pedir-lhe dinheiro. 

b) Nunca mais convidei-o para sair. 

c) Perdoar-lhe- hei um dia. 

d) Se não me engano, nada lhes prometi. 

 

27. Com relação à concordância verbal assinale a alternativa correta. 

a) Qual de nós apresentarão o trabalho à classe? 

b) O velho relógio da igreja batiam dez horas. 

c) Considerando o alto valor do prédio, 8% significam um bom dinheiro. 

d) A confusão começou quando deu duas horas e os portões do estádio foram abertos. 

 

28. No texto: 

“Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo 

contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores”. 

 (Rubem Alves) 

A passagem em destaque exprime: 

a) Concessão 

b) Consequência 

c) Condição  

d) Causa 
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29. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

a) Berinjela - ojeriza – gorjeiam – esplêndido – espontâneo 

b) Expontâneo –  mangedoura  - ojeriza – majestade  

c) Magestade – gorgeiam – escasso – displicência  

d) Berinjela – lisongeiro –explendor – excessivo 

 

30. No trecho: “Não falo a cerca de política, tampouco converso à respeito de futebol; quando me 

pedem explicações, prefiro não dizer por que “,  quanto aos termos destacados ,  podemos dizer que: 

a) Só o primeiro está errado 

b) Só o terceiro está errado 

c) O primeiro e o segundo estão errados 

d) O primeiro e o terceiro estão errados  

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

31. Uma das demandas de movimentos contemporâneos por igualdade de direitos é pela superação de 

preconceitos inscritos em expressões e atitudes do nosso cotidiano. Considerando-se as teorias 

sociológicas a respeito das questões sobre gênero, assinale a alternativa incorreta.  

a) O termo gênero faz referência às diferenças biológicas e naturais dos seres humanos.  

b) O termo gênero refere-se a uma construção cultural, enfatizando o caráter social e histórico das 

diferenças sexuais. 

c) Vários elementos estão envolvidos na constituição das relações de gênero, tais como a 

organização política, econômica e social. 

d) A referência a gênero está direcionada às maneiras como as sociedades entendem o que 

consideram “masculino” e “feminino”.  

 

 

32. Em nosso planeta, os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis são 

limitados, como por exemplo, o petróleo, sendo  imprescindível a substituição de combustíveis fósseis 

por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo 

do carbono, pois provoca: 

a) Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. 

b) Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 

c) Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. 

d) Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 

33. A construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto que a abertura 

de estradas pode resultar na fragmentação de habitats e de interações entre espécies silvestres, além de 

prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas em ambientes 

naturais e aumentar a pressão sobre os ecossistemas nativos. 

Assinale a alternativa com a proposta que visa conciliar os interesses entre conservação do meio 

ambiente e progresso urbano.  

a) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais e em regiões preservadas, pois a 

qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são prescindíveis às populações 

rurais. 

b) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde que comprovada a sua real necessidade e 

após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos 

ambientais. 
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c) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas em áreas rurais produtivas, uma vez que 

se faz necessário incentivo agroeconômico. 

d) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja vista que os impactos ao meio ambiente 

são temporários e podem ser facilmente revertidos com as tecnologias existentes para recuperação 

de áreas degradadas. 

 

34. Um dos indicadores mais utilizados para o comparativo econômico entre as nações é o Produto 

Interno Bruto (PIB). Convencionou-se utilizar o dólar americano para a conversão e equiparação dos 

valores das diversas moedas que circulam entre os países.  Segundo esse critério, quais são, 

atualmente, os três países considerados as maiores potências mundiais em relação ao PIB? 

a) Estados Unidos da América, Japão e Alemanha  

b) Estados Unidos da América, Brasil e China  

c) Estados Unidos da América, Japão e França 

d) Estados Unidos da América,  China e Japão 

 

35. Muitos fatos históricos marcaram o nascimento de um novo período caracterizado pela expansão 

do capital fictício, do consumismo e das políticas neoliberais. No interior 

de um mundo em rápida transformação, a globalização pode ser considerada como o principal veículo 

de transmissão das novas tendências políticas, econômicas e sociais. 

 Sobre a globalização é correto afirmar que: 

a) A globalização é um fenômeno caracterizado pela expansão de padrões culturais homogêneos, 

garantidores do consumo em massa e da construção de uma identidade única. 

b) A globalização atinge a todos os países de forma equivalente. Nações que até há pouco tempo 

eram fechadas foram invadidas por novos valores e por uma nova cultura transformando-se em 

nações democráticas. 

c) A globalização é um fenômeno chave para a compreensão da atual fase do capitalismo por 

envolver simultaneamente as dimensões política, econômica e cultural.  

d) A globalização, que é denominada, muitas vezes, de mundialização de capitais, é um fenômeno 

fundamentalmente econômico, que possui pouco impacto em outras dimensões da vida social. 

 

 

INFORMÁTICA 

 
36. Dentre as opções abaixo, selecione a opção que demonstra uma possível sequência de ações 

(cliques) que permita chegar até a opção para adicionar variáveis de ambiente no Windows versão 7 ou 

superior: 

a) Clique da Direita em Painel de Controle – Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configuração Avançada – Clique da Esquerda em Adicionar Variáveis de Ambiente 

b) Clique da Direita em Meu Computador - Clique da Esquerda em Propriedades - Clique da 

Esquerda em Configurações avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

c) Clique da Direita na Area de Trabalho -  Personalizar - Clique da Esquerda em Configurações 

avançadas do sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 

d) Clique da Direita em Meu Computador -  Clique da Esquerda em Propriedades -  Clique da 

Esquerda em Proteção do Sistema – Clique da Esquerda em Variáveis de Ambiente 
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37. Ao criar uma Seção Continua no Microsoft Word e aplicar formatos de configuração de tamanho 

ou orientação de páginas diferentes para cada seção, o Microsoft Word irá: 

a) Deixar as seções na mesma página 

b) Não irá criar a seção 

c) Irá criar uma terceira seção 

d) Criará a nova seção em uma nova página 

 

38. Considerando a seguinte figura com a representação de uma planilha do excel: 

 

 

 

 

Qual o será o valor da célula D6 após arrastarmos a fórmula presente na célula D2 para as células D3, 

D4, D5, D6 e D7? 

a) 525 

b) 520 

c) 100 

d) 5 

 

39. Ao pesquisar no Google a expressão “História*Lindóia” você irá realizar: 

a) uma busca pontual das palavras que vai retornar endereços de sites ou links internet, 

considerando que as respectivas palavras sempre estarão seguidas uma da outra; 

b) uma busca de palavras que pertençam ao mesmo endereço de site ou links internet, considerando 

que as respectivas palavras não necessariamente estarão seguidas uma da outra; 

c) uma busca concentrada que retornará os sites ou links internet, que mais possuam ocorrências das 

respectivas palavras independente de estarem seguidas uma da outra 

d) uma busca concentrada que retornam os sites ou links internet, que não possuam ocorrências das 

respectivas palavras 

 

40. Dentre as opções abaixo, escolha a que NÃO faz parte das funções dos COOKIES usados pelos 

sites de internet: 

a) Dizer quantas vezes você visitou a página; 

b) Guardar preferências de usuários e/ou dados cadastrais; 

c) Notificar ao site origem do COOKIE que você voltou a acessá-lo; 

d) Realizar manutenções e atualizações da página do site de origem. 


