
1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: N. de Inscrição:

2.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível, para posterior 
exame grafológico:

   “O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar.”
4.  DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.  Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área 
correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. 

7.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.  Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão 
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7, do edital 
regulador do concurso.

11.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida 1 (uma)  hora  do  início  da  prova. A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala. 

Escola de Administração Fazendária

Instruções

Missão: desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das  fi nanças públicas e a promoção da cidadania.

Concurso Público - 2012
(Edital ESAF n. 35, de 23/8/12)

Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP

Analista Técnico de Políticas Sociais

Cargo:

Gestão Social
Área:

Prova 2
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prova, por qualquer meio ou processo. A violação de direitos autorais é punível como 
crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente 
com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 
19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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LEGISLAÇÃO - GESTÃO DE PROJETOS

1 - Segundo o PMBOK, quem deve desenvolver o Plano do 
Projeto é: 

a) o gerente do projeto.
b) o dirigente da organização.
c) uma consultoria externa.
d) um comitê das partes interessadas.
e) o time do projeto.

2 - Sobre um projeto não é correto afi rmar que:

a) é um esforço temporário empreendido para criar um 
produto.

b) é limitado ao desenvolvimento de um novo produto ou 
serviço.

c) pode envolver uma única pessoa.
d) pode envolver uma única ou múltiplas unidades 

organizacionais.
e) cria um produto, serviço ou resultado exclusivo.

3 - Segundo Ricardo Vargas, conhecer as fases do ciclo 
de vida de um projeto proporciona vários benefícios e 
considerações, exceto:

a) permite ao time do projeto um melhor controle do total 
de recursos gastos para atingir metas estabelecidas.

b) permite avaliar uma série de similaridades entre 
projetos.

c) permite que seja indicado os elementos-chave do 
escopo do projeto. 

d) permite verifi car se a incerteza relativa aos prazos e 
custos tende a diminuir com o término de cada fase.

e) permite verifi car se as características  do projeto 
tendem a mudar com a conclusão de cada fase.

4 -  Segundo o Guia PMBOK, 4ª edição, o gerenciamento de 
projetos é realizado através da aplicação e integração de 
cinco grupos de processos, que são: 

a) Abertura, Cronograma, Execução, Monitoramento,  
Encerramento.

b) Escopo, Planejamento, Execução, Monitoramento e 
Controle, Risco.

c) Iniciação, Cronograma, Execução, Risco, Encerra-
mento.

d) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e 
Controle, Encerramento.

e) Escopo, Cronograma, Orçamento, Recursos, Risco.

5 - Conforme o PMBOK, 4ª edição, é um tipo de resposta a 
riscos positivos ou oportunidades:

a) eliminar.
b) mitigar.
c) explorar.
d) transferir.
e) registrar.

6 - É considerada característica de um projeto bem sucedido:

a) fi car abaixo do orçamento previsto.
b) terminar antes do prazo.
c) o cliente ser surpreendido pela qualidade do resultado 

do projeto.
d) ser realizado conforme o planejado.
e) consumir menos materiais e pessoas.

7 - Considerando diferenças básicas entre projetos de 
implementação e projetos de desenvolvimento, marque a 
característica de projetos de desenvolvimento:

a) organização de recursos humanos orientada para 
tarefas.

b) estilo de liderança baseado em comandos e controle.
c) avanço que visa à redução da incerteza, medido 

através de indicadores.
d) processo relativamente linear.
e) sistema de informações altamente estruturado.

8 - O modelo de maturidade para gerenciamento de 
projetos, proposto por Darcy Prado, apresenta a seguinte 
classifi cação por níveis:

a) Nível 1: Inicial – Nível 2: Gerenciado – Nível 3: Defi nido 
– Nível 4: Quantitativamente Gerenciado – Nível 5: 
Otimizado.

b) Nível 1: Ad hoc – Nível 2: Planejado – Nível 3: 
Gerenciado ao Nível de Projeto – Nível 4: Gerenciado 
em Nível Corporativo – Nível 5: Aprendizagem.

c) Nível 1: Inicial – Nível 2: Conhecido – Nível 3: 
Padronizado – Nível 4: Gerenciado – Nível 5: 
Otimizado.

d) Nível 1: Linguagem Comum – Nível 2: Processos 
Comuns – Nível 3: Metodologia Única –  Nível 4: 
Benchmarking – Nível 5: Melhoria Contínua.

e) Nível 1: Processos Iniciais – Nível 2: Processos 
e Padrões Estruturados – Nível 3: Padrões 
Organizacionais e Institucionalização do Gerencia-
mento do Projeto – Nível 4: Gerenciado – Nível 5: 
Otimizado.
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9 -  Considerando diferenças entre projetos, programas e 
portfólios, sobre o gerenciamento de portfólios, é correto 
afi rmar:  

a) os gerentes monitoram continuamente as mudanças 
ocorridas no ambiente mais amplo da organização.

b) os gerentes gerenciam a equipe do projeto para 
atender aos objetivos do projeto.

c) os gerentes monitoram o progresso dos componentes 
do programa para garantir que os objetivos, 
cronogramas, orçamentos e benefícios globais do 
mesmo sejam atendidos.

d) o sucesso é medido pela qualidade do produto e do 
projeto, pontualidade, conformidade orçamentária e 
grau de satisfação do cliente.

e) os gerentes monitoram e controlam o trabalho de 
elaboração dos produtos, serviços ou resultados para 
os quais o projeto foi realizado.

10- Segundo o Guia PMBOK, 4ª edição, quanto às infl uências 
organizacionais nos projetos, é correto afi rmar: 

a) na estrutura funcional, quem controla o orçamento do 
projeto é o gerente de projetos.

b) na estrutura de matriz balanceada, o gerente de 
projetos exerce o seu papel em tempo parcial.

c) na estrutura projetizada, a equipe administrativa 
de gerenciamento de projetos dedica-se em tempo 
parcial.

d) na estrutura de matriz forte, a disponibilidade de 
recursos é total.

e) na estrutura de matriz fraca, a autoridade do gerente 
de projetos é limitada.

11- Segundo o Manual de Formulação e Avaliação de Projetos 
Sociais, proposto pelo PROPOSAL – Programa Conjunto 
sobre Políticas Sociais para América Latina, é correto 
dizer:

a) todos os projetos sociais são formulados em relação 
aos benefi ciários diretos.

b) os projetos sociais  produzem impacto positivo em 
outras pessoas, identifi cadas como benefi ciários 
públicos.

c) benefi ciários indiretos legítimos são os que não se 
consideram expressamente como população-objetivo, 
mas cujo favorecimento concorda com o espírito do 
projeto.

d) benefi ciários indiretos ilegítimos são favorecidos 
pelos projetos apesar de estarem fora do espírito dos 
mesmos.

e) benefícios públicos são aqueles incorporados não só 
pela população-objetivo, mas pela sociedade como 
um todo.

12- Em se tratando de projetos de desenvolvimento social, 
conforme o Escritório de Avaliação e Planejamento 
Estratégico do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, estão corretos os conceitos abaixo, 
exceto:

a) outcomes – os resultados de um programa ou projeto 
relativos aos seus objetivos imediatos, que são 
gerados pelos impactos do programa ou projeto.

b) outputs – produtos tangíveis de um programa ou 
projeto que são necessários para alcançar seus 
objetivos.

c) impacto – os resultados de um programa ou projeto 
que são mensurados com referência aos objetivos de 
desenvolvimento ou goals de longo prazo do projeto.

d) impacto – mudanças numa situação, planejadas ou 
não planejadas, que um programa ou projeto ajuda a 
efetuar.

e) outputs – são bens ou serviços a serem colocados à 
disposição dos benefi ciários ou clientela do projeto.

13- Segundo o Manual Formulação e Avaliação de Projetos 
Sociais, proposto pelo PROPOSAL – Programa Conjunto 
sobre Políticas Sociais para América Latina, os objetivos 
de impacto do projeto social devem ser:

a) precisos, realistas, medíveis e complementares.
b) relativos, realistas, medíveis e comparáveis.
c) relativos, realistas, viáveis e confi áveis.
d) precisos, rastreáveis, viáveis e complementares.
e) relativos, rastreáveis, complementares e comparáveis.

14- Um escritório de gerenciamento de projetos:

a) concentra-se nos objetivos especifi cados do projeto.
b) controla os recursos atribuídos ao projeto para atender 

da melhor forma possível aos objetivos do projeto.
c) gerencia as restrições dos projetos individuais.
d) coordena as comunicações do projeto.
e) identifi ca e desenvolve metodologias, melhores 

práticas e padrões de gerenciamento de projetos.

15- Na facilitação de projetos, o gerente deve conhecer e 
aplicar teorias motivacionais. Segundo a Teoria de Maslow, 
os três mais baixos níveis de necessidade humana são:

a) estima, social e segurança.
b) estima, social e crescimento.
c) fi losófi co, segurança e social.
d) social, fi siológico e segurança.
e) segurança, realização e biológico.
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16- Marque o conceito correto relacionado ao instrumento 
apresentado. 

a) Quadro lógico: facilita a decomposição do projeto em 
elementos mensuráveis e controláveis.

b) Árvore de problemas: diagrama que visualiza uma 
relação de causa-efeito.

c) Estrutura Analítica do Projeto: resumo da estratégia 
de intervenção. 

d) Organograma: cronograma resumido do projeto que 
identifi ca as principais entregas e eventos do projeto e 
suas datas. 

e) Plano de Marcos do Projeto: forma gráfi ca que 
representa simultaneamente os diferentes elementos 
que compõem a organização e suas ligações entre si.

17- Sobre o cronograma do projeto, assinale a afi rmação 
incorreta.

a) Inclui pelo menos uma data de início e de término 
planejadas para cada atividade.

b) Os gráfi cos de marcos assemelham-se aos gráfi cos 
de barras, porém identifi cam somente o início ou 
término agendado para as entregas mais importantes 
e interfaces externas chaves.

c) Os diagramas de rede normalmente mostram tanto a 
lógica da rede do projeto como suas atividades do seu 
caminho crítico. 

d) Uma linha de base do cronograma é uma versão 
específi ca do cronograma do projeto desenvolvido a 
partir da sua análise de rede. 

e) O controle do cronograma está relacionado a 
determinação da situação futura do cronograma do 
projeto.

18- Imagine uma equipe de auditores chegando ao seu 
escritório para avaliar você e o projeto. Se você adota 
o PMBOK, 4ª edição, então entenderá que não é um 
objetivo da auditoria da qualidade:

a) criar métricas de qualidade.
b) identifi car todas as boas/melhores práticas que estão 

sendo implementadas.
c) compartilhar as boas práticas utilizadas ou 

implementadas em projetos similares na organização 
ou no setor.

d) oferecer apoio proativo de forma positiva para 
melhorar a implementação de processos, a fi m de 
ajudar a equipe a aumentar a produtividade.

e) destacar as contribuições de cada auditoria no 
repositório de lições aprendidas da organização.

19- Segundo Maximiano, a maturidade de uma equipe é um 
atributo que pode ser mensurado por duas variáveis: 
motivação e competência (ou profi ciência). A afi rmação 
que corresponde à motivação alta e competência baixa de 
uma equipe é:  

a) não necessitam de treinamento, orientação ou 
feedback.

b) o gerente não precisa se preocupar muito com o clima 
humano.

c) precisam de atenção pessoal, encorajamento e, 
possivelmente, algum tipo de incentivo.

d) quanto mais orientado para a equipe for o estilo de 
liderança, mais adequado é para a situação na qual a 
equipe é competente e motivada.

e) exigem ênfase em todas as funções da liderança.

20- Segundo Pfeiffer, o Quadro Lógico é o instrumento mais 
difundido entre os organismos internacionais de apoio ao 
desenvolvimento, para conceber, acompanhar e avaliar 
projetos e programas da cooperação internacional. Sobre 
o Quadro Lógico, não é correto afi rmar: 

a) exige que seja defi nido apenas um objetivo do projeto.
b) aquilo que o projeto pretende fazer e que está sob o 

seu controle gerencial são os resultados esperados.
c) o principal propósito das principais atividades é obter 

uma estimativa dos recursos necessários.
d) o objetivo é defi nido como um estado futuro desejado 

e é descrito como tal.
e) os elementos que o compõem são pré-defi nidos e 

estáticos.
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ESTATÍSTICA BÁSICA

21- A expectância de uma variável aleatória z é igual a 4, 
ou seja: E(z) = 4. Sabendo-se que a E(z2) = 20, então o 
coefi ciente de variação de z é igual a:

a)  
b) 1/5
c) 1/2
d) 1
e) 0

22- Em um experimento, obteve-se uma amostra de 15 
valores da variável discreta x.  A  amostra  é  dada  pelo 
conjunto {1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 2, 4, 5}. Assim, 
para esta amostra, a média aritmética, a moda, a mediana 
e o tipo de distribuição obtidas são, respectivamente:

a) 3, 5, 3, assimétrica positiva
b) 3, 5, 3, assimétrica negativa 
c) 3, 5, 3, simétrica 
d) 3, 3, 3, simétrica 
e) 3, 3, 5, assimétrica negativa 

23- Uma variável aleatória apresenta distribuição assimétrica 
positiva. Neste caso, tem-se que a:

a) média aritmética é menor do que a moda.
b) moda é maior do que a média aritmética.
c) média aritmética é maior do que a mediana.
d) média aritmética é igual a moda.
e) moda é maior do que a mediana.

24- O faturamente de uma empresa, em um período de três 
meses, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro e março, 
atingiu, em unidades de R$ 1.000,00, os respectivos 
montantes: 20, 25 e 30. Desse modo, a taxa média de 
crescimento do faturamento nesse período foi igual a:

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

1/ 20

3 (1,25) (1,20)

(0,25) (0,20)

3 (20)(25)(30)
3 20 25 30 

Área para rascunho

(1,25)(1,20)
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25- O porta-jóias de Ana é formado por duas gavetas: a 
gaveta A e a gaveta B. Na gaveta A, Ana guarda 1 colar de 
pérolas e 2 pulseiras de ouro. Na gaveta B, Ana guarda 2 
colares de pérolas e 1 pulseira de ouro. Ana, ao arrumar 
as gavetas, retira aleatoriamente uma jóia da gaveta A 
e a coloca na gaveta B, misturando-a com as jóias que 
já estavam na gaveta B. Beatriz, amiga íntima de Ana, 
pede uma jóia emprestada para ir a uma festa. Ana, com 
satisfação, diz para Beatriz retirar, aleatoriamente, uma 
jóia da gaveta B. Desse modo, a probabilidade de Beatriz 
retirar uma pulseira de ouro da gaveta B é igual a:

a) 2/3
b) 7/12
c) 5/12
d) 3/5
e) 1/4

26- Se A e B são eventos mutuamente excludentes, então 
pode-se afi rmar que:

a) A e B são eventos independentes
b) P(A ∩ B) = P(A) + P(B)
c) P(B/A) ≠ 0
d) P(A/B) ≠ 0
e) P(A ∩ B) = 0

27- Uma moeda é dita não viciada quando a probabilidade 
de ocorrer cara for igual à probabilidade de ocorrer coroa. 
Assim, lançando-se 6 vezes uma moeda não viciada, a 
probabilidade de se obter exatamente 5 caras é igual a:

a) 3/32
b) 1/64
c) 3/64
d) 1/32
e) 5/32

28- Amanda é médica ginecologista e, durante os fi nais de 
semana, ela recebe, em média, 2 chamadas por hora 
em seu telefone celular. Assim, a probabilidade de, no 
próximo fi nal de semana, Amanda receber exatamente 3 
chamadas em 2 horas é igual a:

a)       e-3       

b)       e4

c)      e-4

d)       e-4

e)        e-4

34
4!

34
3!

34
3!



34
3!



34
4!
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29- Uma variável aleatória contínua x é uma variável 
uniformemente  distribuída  no intervalo [a, b] se sua 
função densidade de probabilidade for dada por  f(x) = 0 
para   todo  x  que  não  pertencer  ao  intervalo  [a , b]  e 

 f(x)  =             para a ≤ x ≤ b.  Sabendo-se  que  x  é   uma 

 variável aleatória contínua uniformemente distribuída no 
intervalo [0, 2], então a probabilidade de (1 ≤ x ≤ 3/2) é 
igual a:

a) 0,5
b) 0,75
c) 0,35
d) 0,15
e) 0,25

30- Uma variável aleatória bidimensional, (x, y), possui 
coefi ciente de correlação igual a ρ = -0,32. Desse modo, 
pode-se afi rmar que à medida que:

a) x diminui, em média, y diminui.
b) x aumenta, em média, y diminui de 32%.
c) x aumenta em 32%, y diminui em 32%.
d) x diminui em 32%, y, em média, diminui em 32%.
e) x aumenta, em média, y diminui.

31- A variável aleatória (x, y) possui distribuição conjunta de 
probabilidade dada por:

  y
x -3 2 4

1 0,1 0,2 0,2
3 0,3 0,1 0,1

 
Sabendo-se que a expectância de (x, y) é igual a zero, 
E(x, y) = 0, E(y) = 0,6, e que E(y2) = 9,6, então o desvio 
padrão de x, a variância de y e a covariância entre x e y 
são, respectivamente, iguais a:

a) 1; 3; 1,2
b) 2; 9; -1,2
c) 5; 9,24; 1,2
d) 2; 0,36; -1,2
e) 1; 9,24; -1,2 

32- Uma variável aleatória x possui média igual a 4 e variância 
igual a 2. Sabendo-se que a variável aleatória y é dada 
por y = 2x + 4 e que x e y são variáveis aleatórias 
independentes, então a média e a variância de y são, 
respectivamente, iguais a:

a) 12; 12
b) 4; 8
c) 12; 8
d) 8; 8
e) 4; 12

1
b a
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33- Do total de moradores de um condomínio, 5% dos homens 
e 2% das mulheres tem mais do que 40 anos. Por outro 
lado, 60% dos moradores são homens. Em uma festa 
de fi nal de ano realizada neste condomínio, um morador 
foi selecionado ao acaso  e premiado com uma cesta de 
frutas. Sabendo-se que o morador que ganhou a cesta de 
frutas tem mais do que 40 anos, então a probabilidade de 
que este morador seja mulher é igual a:

a) 3/7
b) 8/15
c) 3/15
d) 1/30
e) 4/19

34- A probabilidade de uma variável aleatória z com distribuição 
normal padrão estar no intervalo entre -1,96 e 1,96 desvios 
padrão é  igual a 95%,  isto  é: P{-1,96 < z < 1,96} = 95%.    
Sabe-se que uma variável aleatória contínua x tem distribuição 
normal com média 10 e variância 4. Assim, pode-se afi rmar 
que P{x < 6,08} é igual a:

a) P(x < 13,92)
b) P(x > 13,92)
c) P(z < 1)
d) P(z = 1)
e) P(x = 13,92)

35- Uma variável aleatória possui distribuição normal com 
média igual a 10, μ = 10, e variância igual a 4, σ2 = 4. 
Retirando-se desta população uma amostra de tamanho  
n = 100, tem-se que a distribuição amostral das médias, 
ou distribuição amostral de x é uma distribuição:

a) não normal com μ =10 e σ = 1/5
b) normal com μ =10 e σ = 1/5
c) normal com μ =100 e σ2 = 4
d) normal com μ =10 e σ2 = 2
e) não normal com μ =100 e σ2 = 4

36- Para estimar a proporção  de pessoas acometidas por 
uma virose, foi retirada uma amostra aleatória de 1600 
pessoas. Na amostra foi constatado que 160 pessoas 
estavam acometidas pela virose. Sabe-se que, para 
construir um intervalo com 95% de confi ança para a 
proporção de pessoas acometidas pela virose, o valor 
tabelado é 1,96. Com essas informações, o intervalo de 
confi ança é dado por:

a) P{0,10 ± 1,96 ( 0,3
40

)} = 95%  

b) P{0,10 ± 1,96 ( 40
0,3

)} = 95%

c) P{0,10 ± 1,96 ( 0,3
40

)} = 5%

d) P{0,10 ± 1,96 ( 40
0,3

)} = 5%

e) P{0,10 ± 1,96 ( 0,03
40

)} = 95%
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37- Para estimar por intervalo a média μ  de uma população 
normal com variância igual a 9, retirou-se uma amostra 
de 16 elementos, obtendo-se x = 5. Para um nível de 
confi ança de 95%, o valor tabelado é igual a 1,96. Desse 
modo, a semi-amplitude do intervalo ou erro de estimação  
─ como também é chamado ─ é igual a: 

a) 2,94
b) 1,47
c) 0,5625
d) 0,7350
e) 0,47

38- Sabe-se que se uma variável aleatória z tem distribuição 
normal padrão, então P(-1,64 ≤ z ≤ 1,64) = 90%. Por outro 
lado, sabe-se, também, que uma variável aleatória y tem 
distribuição normal e variância 16, σ2 = 16. Para testar a 
hipótese de que a média da população é 10, H0: μ = 10, 
contra a hipótese alternativa de que a média da população 
é diferente de 10, H1 : μ ≠ 10, retirou-se uma amostra de 
tamanho 16, obtendo-se x = 9. Assim, considerando-se um 
nível de signifi cância de 10%, têm-se evidências sufi cientes 
para:

a) aceitar H0

b) rejeitar H0

c) aceitar H1

d) concluir que μ = 10, independente do tamanho da 
amostra e do nível de signifi cância considerado

e) concluir que μ ≠ 10, independente do nível de 
signifi cância considerado

39- Um modelo de regressão linear múltipla foi estimado pelo 
método de Mínimos Quadrados, obtendo-se, com um 
nível de confi ança de 90%, os seguintes resultados:

1. Ŷ = 3 + 2 x1 + 3x2 - 2 x3 ;
2. o coefi ciente de determinação R2 é igual a 0,8432;
3. os valores de p ─ ou p-value ─ correspondentes aos 

regressores de x1, x2 e x3 são, respectivamente, iguais 
a: 0,05; 0,06 e 0,12.

Desse modo, pode-se afi rmar que, para esse nível de 
confi ança:

a) se x1 aumentar em uma unidade, Y diminuirá de 2 
unidades.

b) x1, x2 e x3 explicam as variações de Y em torno de sua 
média. 

c) 84,32% das variações de Y em torno de sua média 
são explicadas por x1, x2 e x3. 

d) x1 e x2 explicam as variações de Y em torno de sua 
média. 

e) a probabilidade de se cometer Erro Tipo II é igual a 
90%.

 

40- Com relação aos índices de Laspeyres, Paasche e Fischer 
pode-se afi rmar que o número-índice de: 

a) Fischer é a média harmônica entre os índices de 
Laspeyres e de Paasche.

b) Laspeyres é uma média harmônica ponderada de 
relativos.

c) Paasche é uma média geométrica ponderada de 
relativos. 

d) Laspeyres é uma média ponderada de relativos.
e) Fischer é a média aritmética entre os índices de 

Laspeyres e de Paasche.
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POLÍTICA SOCIAL - GESTÃO SOCIAL

41- Acerca da relação Estado e Sociedade Civil não podemos 
afi rmar que:

a) em se tratando de uma perspectiva neoliberal, o 
Estado, o mercado, a família, o indivíduo  e as orga-
nizações voluntárias não são os agentes facilitadores 
do bem-estar.

b) o movimento feminista confi gura-se, em diversos 
países, como pluralismo de luta pelo bem-estar. 
Este é, também, confi gurado por grupos que estão 
à frente de uma autonomia de gênero fazendo 
oposição a determinados programas institucionais, 
considerando-os  “paternalistas”.

c) o interesse do mercado não, necessariamente, se 
opõe aos do terceiro setor, da sociedade, da família 
e do Estado. A sua proximidade ou distanciamento 
dependerá das estratégias e objetivos determinados.

d) a relação Estado e Sociedade Civil pressupõe o 
conhecimento sobre o regime no qual se encontram.

e) no contexto brasileiro, podemos afi rmar que a 
relação Estado, mercado e terceiro setor ocorreu 
sob condições de dependência econômica, inclusive 
marcado por certa fragmentação, instabilidade e 
regimes ditatoriais.

42- Leia atentamente as afi rmativas abaixo:

I. As questões sociais envolvem a diversidade 
encontrada em âmbito econômico, político e cultural. 

II. As questões sociais estão ligadas somente ao fator 
econômico. 

III. Inicialmente estiveram relacionadas a condição do 
trabalhador, porém o processo de urbanização e a 
infl uência das novas tecnologias promoveram outras 
caracterizações. 

IV. Atualmente, englobam-se as comunidades tradicionais 
como elemento constitutivo da questão social. 

Após analisar as afi rmativas acima, escolha a opção 
correta.

a) As afi rmativas I e II estão incorretas.
b) Somente a afi rmativa II está correta.
c) Somente a afi rmativa III está correta.
d) Somente as afi rmativas I e IV estão incorretas.
e) Somente as afi rmativas I,  III e IV estão corretas.

43- Ao analisar a Política Social no Brasil, podemos inferir 
que:

a) emergiu com a intervenção estatal que, por sua 
vez, não estava de acordo com os processos de 
modernização conservadora do país.

b) na década de 70, sofreu infl uência dos movimentos 
sociais urbano e estudantil cuja luta foi benefi ciada 
pelo “milagre econômico” brasileiro e mundial.

c) no Brasil, o welfare state despertou a possibilidade de 
uma política redistributiva que ocorreu logo no início 
do séc. XXI.

d) esteve limitado aos interesses liberais e, posterior-
mente, neoliberais, o que suscitou a demanda dos 
movimentos sociais em prol da efetiva redistribuição e 
abertura democrática.

e) depende da consciência política de jovens estudantes 
para mudar a realidade social.

44- Em se tratando da Política Social no Brasil, assinale a 
opção incorreta: 

a) surge no Brasil atrelada aos interesses da classe 
dominante.

b) esteve atrelada à teoria do “engodo”.
c) pressupõe, atualmente, a ação intersetorial e 

interdisciplinar.
d) pressupõe a homogeneidade de bem-estar.
e) pressupõe visão crítica sobre as questões sociais.

45- Em se tratando da história da Política Social no Brasil é 
correto afi rmar que:

a) esteve relacionada ao welfare state nos mesmos 
moldes da Inglaterra e França.

b) incluiu, na década de 30, a atenção e ação voltadas à 
classe trabalhadora.

c) não sofreu infl uências do liberalismo e, posteriormente, 
neoliberalismo.

d) esteve relacionada com a reestruturação produtiva e 
outras questões sociais.

e) não sofreu infl uência das mudanças econômicas.

46-  A Lei Orgânica de Assistência Social pressupõe que:  

a) é uma política que prevê assistência contributiva ou 
não a fi m de que garanta o mínimo social.

b) no art. 3º, prevê a proteção à criança, idoso, 
defi cientes, adolescentes e mulheres.

c) visa garantir 2 (dois) salários mínimos à pessoa com 
defi ciência e sua integração à comunidade.

d) a atenção deve ser dada à criança e ao adolescente 
carente ou não.

e) deve garantir a defesa dos direitos e o pleno acesso 
ao conjunto das provisões socioassistenciais.
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47-  Analise as afi rmativas e escolha a opção correta.

a) A vigilância socioassistencial não tem relação com a 
proteção básica e proteção especial.

b) A vigilância socioassistencial pressupõe a inclusão 
social pela atenção especial.

c) A proteção básica refere-se ao fortalecimento das 
relações familiares no enfrentamento da violação de 
direitos.

d) A proteção especial trata do repasse de benefícios a 
famílias e comunidades em situação de risco com a 
fi nalidade de prevenir a vulnerabilidade.

e) A Lei Orgânica de Assistência Social vai ao encontro 
da garantia da proteção social básica e especial o que, 
por sua vez, pode englobar as comunidades tribais.

48- De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social avalie 
as afi rmativas abaixo.

I. O benefício de prestação continuada pode ser 
acumulado pelo benefi ciário com qualquer outro 
benefício em âmbito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo de assistência médica e da pensão de 
natureza indenizatória. 

II. Receberá benefício o idoso ou defi ciente que 
comprovar incapacidade de prover, ou seja,  cuja 
renda per capita mensal da família não ultrapasse  ½ 
salário-mínimo. 

III. A condição do idoso e defi ciente que se encontra 
permanente em Instituição de Longa Permanência, 
não  interfere no repasse de benefício de prestação 
continuada. 

IV. O  benefício de prestação continuada deve ser revisto 
anualmente. Salvo se constar irregularidade este será 
cancelado automaticamente. 

Das afi rmativas propostas assinale a opção correta.

a) Apenas as afi rmativas II e IV estão corretas.
b) As afi rmativas I e III estão corretas.
c) Apenas a afi rmativa III está correta.
d) As afi rmativas III e IV estão corretas.
e) As afi rmativas I, II e III estão incorretas.

49- A Lei Orgânica de Assistência Social:

I. compreende ações integradas e complementares 
com objetivos defi nidos para qualifi car e incentivar os 
benefícios assistenciais.

II. pressupõe a articulação entre os programas de 
proteção ao idoso e a integração da pessoa com 
defi ciência com o benefício de prestação continuada.

III. institui o Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos cuja ação é 
voltada para as famílias que sofreram violência sexual. 

IV. prevê ações de enfrentamento da pobreza a fi m 
de melhorar a qualidade de vida de comunidades 
populares, relacionando-as com a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social.

Das afi rmativas propostas, assinale a opção correta.

a) Apenas a afi rmativa IV está incorreta.
b) As afi rmativas I, II e IV estão corretas.
c) As afi rmativas I, III e IV estão corretas.
d) As afi rmativas II, III e IV estão corretas.
e) A afi rmativa II e III estão incorretas.

50-  Em se tratando da abrangência das prestações que 
são previstas pela Convenção n.102 da Organização 
Internacional do Trabalho, não podemos afi rmar que:

a) pode ocorrer em estado mórbido.
b) na hospitalização, quando necessário.
c) no caso de gestação, parto e suas consequências.
d) não está relacionada ao trabalhador e seus 

dependentes.
e) refere-se ao fornecimento de medicamentos seguido 

de comprovação de receita médica.

51- Em se tratando da Convenção n.169 da Organização 
Internacional do Trabalho, marque a opção incorreta.

a) Refere-se às comunidades tribais em países 
independentes.

b) Tem como critério a admissão de uma organização 
rígida.

c) Refere-se a noção de povo como princípio de livre 
autodeterminação.

d) Preocupa-se em manter a identidade da comunidade 
tribal. 

e) Apresenta critérios fundamentais para tratar das 
diversas comunidades tribais.
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52- Com relação aos povos tribais, a Convenção da Organiza-
ção Internacional do Trabalho n. 169 defi ne três condições 
aos quais esta se aplica. Assinale a afi rmativa que  corres-
ponde a esses três pressupostos.  

a) Existência de condições sociais, culturais e 
econômicas diferentes de outros setores da sociedade 
nacional; presença de uma organização social regida 
total ou parcialmente por regras e tradições próprias; e 
auto-identifi cação, entendida como a consciência que 
tem o grupo social de sua identidade tribal. 

b) Prevalência de uma organização culturalmente 
instituída; organização econômica da comunidade; e 
auto-identifi cação, entendida como a consciência que 
tem grupo social de sua identidade tribal.

c) Existência de condições econômicas favoráveis ao 
desenvolvimento local; autoconsciência sobre as 
tradições e rituais; e presença de uma organização 
social imutável com a evolução da sociedade.

d) Existência de formação rígida quanto a tradição; o 
caráter imutável das crenças; e uma organização 
social regida por líderes que se mantêm no poder há 
mais de 2 (duas) décadas.

e) Ter o caráter imutável das crenças; valorizar a questão 
econômica; e admitir mudanças de lideranças a fi m de 
modernizar as questões culturais.

53- Em se tratando do art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, não podemos afi rmar que:

a) refere-se às comunidades tradicionais  quilombolas e 
seus descendentes.

b) reconhece a posse da terra das comunidades 
tradicionais ribeirinhas e a não prevê a sustentabilidade 
destes grupos.

c) refere-se à legitimação de terras das comunidades 
quilombolas onde o Estado deverá conceder-lhes os 
respectivos títulos.

d) consiste no reconhecimento da posse de terras dos 
quilombos e seus remanescentes.

e) não coloca em dúvida a questão da concessão das 
terras às comunidades quilombolas.

54- Em se tratando da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, convém afi rmar que:

I. amplia a atenção aos direitos sociais.
II. a seguridade social compreende: a saúde, educação, 

segurança, previdência e assistência.
III. a proteção social vai, também,  ao encontro da garantia 

da cidadania social das políticas voltadas às mulheres 
quilombolas.

IV. atenta à proteção social inclusive rural.
V. pressupõe a descentralização das políticas sociais.

A partir das afi rmativas acima, está(ão) incorreta(s): 

a) as afi rmativas I, II, III e V.
b) as afi rmativas I, III e IV.
c) as afi rmativas I e V.
d) apenas a afi rmativa II.
e) as afi rmativas II e V.

55- Os grupos que compreendem as Comunidades Tradicionais 
são:

a) quilombolas, pescadores, ribeirinhos, quebradeiras de 
coco babaçu, cipozeiros e outros.

b) quilombolas, sindicalistas, ribeirinhos, pescadores, 
pesquisadores destes grupos, seringueiros.

c) quilombolas, pescadores, ribeirinhos, sindicalistas, 
vendedores ambulantes, rendeiras, quebradeiras de 
coco babaçu, cipozeiros.

d) pescadores de rede artesanal, mascates, produtores 
de cana-de-açúcar, rendeiras e bordadeiras.

e) apenas quilombolas.

56- O Decreto n. 6.040/2007 refere-se às Comunidades 
Tradicionais. Uma delas é denominada de faxinais. Por 
esta, entende-se que compreende:

a) a mistura de quilombolas com índios.
b) a categoria profi ssional de baixa renda.
c) a característica de um grupo quilombola pertencente a 

região centro-oeste do país.
d) a característica de um grupo pertencente à região 

norte do país.
e) a mistura de povos ucranianos, poloneses, italianos, 

índios e quilombolas.
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57- Associe as legislações abaixo relacionadas com os objeti-
vos descritos:

I. Lei Orgânica de Assistência Social.
II. Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.
III. Convenção n. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho.
IV. Convenção n. 102 da Organização Internacional do 

Trabalho.
(   ) Trata de comunidades remanescentes de quilombos.  
(   ) Refere-se às ações de caráter de emergência.
(   ) Caracteriza o benefício auxílio-doença.
(   ) Engloba ações destinadas aos povos tribais.

a) I, III, II e IV.
b) III, II, IV e I.
c) II, I, IV e III.
d) II, I, III e IV.
e) I, IV, II e III.

58- Em se tratando da Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos Tradicionais, assinale a opção 
incorreta.

a) Trata-se de uma política que visa garantir o bem-estar 
das comunidades tradicionais, incluindo pescadores e 
ciganos.

b) Por Povos Tradicionais, pressupõe-se a inclusão 
social, porém não exige uma infraestrutura básica.

c) Refere-se à sustentabilidade dos Povos Tradicionais 
cuja ação tem a meta de preservar as identidades e 
rituais.

d) A garantia dessa política pressupõe uma relação 
interministerial e uma ação interdisciplinar.

e) Visa a garantir  o acesso ao território e aos recursos 
naturais.

59- Ainda tratando da Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos Tradicionais, podemos afi rmar que:

a) visa a implementar incentivos fi scais e fi nanceiros 
aos povos e comunidades tradicionais pelos serviços 
ambientais por eles prestados nos seus territórios 
tradicionais e por sua gestão sustentável.

b) compromete-se em apoiar projetos cuja gestão 
pressupõe a sustentabilidade sem vincular-se ao 
calendário religioso e a outras questões de ordem 
religiosa.  

c) compromete-se em apoiar projetos cuja gestão 
pressupõe a auto-sustentabilidade sem vincular-se ao 
calendário agrícola e religioso e a outros fatores que 
remetem ao conhecimento popular.  

d) favorece a oportunidade da integração das 
organizações da sociedade civil, em prol das 
comunidades tradicionais, com duas esferas: federal 
e estadual.

e) o planejamento e ação não necessariamente 
pressupõem o levantamento sobre as crenças, 
calendários, rituais e inclusão destes conteúdos para 
o monitoramento e avaliação desta política.

60- Entre as alternativas abaixo, escolha a que se enquadra 
no sistema contributivo previdenciário.

a) Um dos pilares é a previdência básica que vai ao 
encontro da demanda dos servidores públicos que 
são regidos pela Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, às mulheres, não fazendo parte deste público 
atendido os trabalhadores rurais.

b) Um dos pilares é a previdência básica que atende os 
servidores públicos que são regidos pela Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990 e empresas estatais de 
economia mista.

c) A previdência básica está relacionada ao Regime 
Geral de Previdência Social e administrada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social. Esta engloba: 
trabalhadores do setor privado, que são regidos pela 
CLT, trabalhadores rurais, contribuintes avulsos e 
outros. 

d) A previdência complementar é aquela que se destina 
aos trabalhadores rurais que recebem benefícios 
sociais, às comunidades tradicionais, defi cientes, 
idosos, trabalhadores sob o regime CLT.

e) São três pilares: previdência básica, complementar 
e para os servidores públicos. A primeira, básica, 
destina-se às comunidades tradicionais, defi cientes, 
idosos, mulheres vítimas de violência.
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