
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Secretaria das Cidades/CE - Edital Nº 02/2013 

 
 

 

CATEGORIA/NÍVEL: TÉCNICO SOCIAL 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

1) A prova terá duração de 4 (quatro) horas. 
2) Os pertences dos candidatos deverão ser guardados em invólucro cedido pelo Cetrede, 

devidamente lacrado, até o final da aplicação da prova. 
3) Após autorização do fiscal para o início da prova, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão, e se a numeração está correta. Confira também se sua 
prova corresponde à categoria/nível referente a sua inscrição. Caso haja qualquer 
irregularidade, comunique o fato ao fiscal, imediatamente. 

4) Você está recebendo um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas, 
sequencialmente, que compõem a PROVA OBJETIVA. O número de questões por disciplina 
e seus respectivos valores são apresentados no quadro abaixo: 

 
Disciplinas Quantidade de questões Valor de cada questão 

Língua Portuguesa 8 2 

Conhecimentos Gerais  6 2 

Noções Básicas de Informática 6 2 

Conhecimentos Específicos 20 3 

 
5) Você receberá, também, o CARTÃO DE RESPOSTAS personalizado para transcrever as 

respostas da prova objetiva. Este não poderá ser rasurado, amassado ou manchado. 
6) Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme 

estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão por erro do candidato. 
7) A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas bem como sua assinatura são 

obrigatórias. Este será o único documento válido para a correção eletrônica. Fica o 
candidato com a responsabilidade de, ao receber o Cartão de Respostas, verificar se o 
número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição. 

8) O candidato somente poderá se retirar do local da prova após decorrida 1 (uma) hora do seu 
início. 

9) O candidato somente poderá levar seu exemplar do Caderno de Questões após decorridas 3 
(três) horas do início da prova. 

10) O candidato que optar por se retirar, sem levar seu Caderno de Questões, não poderá copiar 
suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado 
em ata e acarretará sua eliminação. 

11) Após o término de sua prova, o candidato não poderá permanecer no local de realização. 
12) Ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o 

último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando 
a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se do local de uma só vez. 

13) Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

a)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

b)  ausentar-se do recinto da prova sem permissão; 

c)  deixar de assinar lista de presença; 

d)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

e)  usar celular durante a realização da prova; 

f)  não devolver o Cartão de Respostas ao término da Prova Objetiva, antes de sair da sala. 
 

Boa Prova! 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Clichês são expressões tão utilizadas e repetidas que se desgastaram e se afastaram de 
seu significado original. Essa espécie de "preguiça linguística", que poupa esforços, inibe a 
reflexão e multiplica a passividade entre interlocutor e receptor, permeia todos os níveis da 
linguagem, da conversa de elevador aos discursos políticos, passando, obviamente, pela 
mídia.  
Ao usar clichês como muletas do discurso, o texto certamente flui com facilidade - a 
linguagem, porém, empobrece. O clichê nasce como uma ideia criativa, mas é repetida à 
exaustão e se transforma em um cacoete. Ele está inserido num contexto que a gíria nunca 
alcança, e o provérbio sempre ultrapassa - a gíria pressupõe vitalidade, e o provérbio, ao 
contrário, já nasce cristalizado.  
Entre os chavões mais comuns estão as locuções e combinações invariáveis de palavras 
(sempre as mesmas, na mesma ordem), como "frio e calculista", "mentira deslavada" e 
"chuva torrencial". Esse tipo de clichê está presente na linguagem falada e escrita, seja 
formal ou informal.  
O desconforto em relação ao uso de clichês está na denotação de falta de originalidade, 
exigindo um mínimo de produção e de interpretação. Por outro lado, os clichês presentes 
em um texto, um filme ou uma conversa apenas são entendidos como tal se os 
interlocutores tiverem referências em comum.  
A tensão entre a necessidade de ser entendido e a vontade de fazê-lo com expedientes 
criativos e originais pode levar, num extremo, à adoção de uma linguagem privada e 
ininteligível. Segundo o psicanalista e sociólogo alemão Alfred Lorenzer, o indivíduo se 
afasta da interação social por conta do uso de palavras-chave, que ele emprega sem 
pensar no que significam e que recebe e repassa como moeda de mercado. 

 
(Adaptado de Tatiana Napoli. Língua Portuguesa. São Paulo: Escala educacional, nº 17, p. 48-51) 
 
1) No texto acima transcrito, a autora defende a ideia de que: 
A) O clichê, por ser criativo, enriquece o texto literário. 
B) As locuções verbais estão entre os chavões mais usados cotidianamente. 
C) A combinação de palavras de um mesmo clichê comporta variações. 
D) Em princípio, o clichê revela-se criativo, mas seu emprego reiterado o transforma em cacoete. 
E) Gíria, provérbio e clichê têm o mesmo impacto no discurso. 
 
2) Atente para o significado das seguintes palavras, no contexto em que elas aparecem no texto 
aqui analisado, e assinale a opção correta: 
A) “Ininteligível” (l. 21) – clara, objetiva, compreensível. 
B) “Cacoete” (l. 08) – hábito repetitivo, mania. 
C) “Permeia” (l. 03) – exclui, afasta. 
D) “Muletas” (l. 06) – bastões de braço curvo, aos quais se apoiam os coxos. 
E) “Provérbio” (l. 09) – o mesmo que “gíria”. 
 
3) A função morfológica e sintática da palavra “que”, na linha 08, é: 
A) Pronome relativo e objeto direto. 
B) Pronome relativo e sujeito. 
C) Substantivo e sujeito. 
D) Preposição e complemento nominal. 
E) Preposição e objeto direto. 



 
4) A concordância verbal está correta, exceto em: 
A) Quantos de vós passarão no concurso? 
B) Mais de um aluno fez a prova. 
C) A maioria das pessoas saíram correndo. 
D) Somos nós quem paga aos funcionários.  
E) Elaborou-se ótimas questões. 
 

5) Assinale o exemplo em que não há erro de pontuação: 
A) Ela chorava e eu não sabia o que fazer. 
B) Ela não pôde vir, ou melhor não quis vir. 
C) Quero que, todos assinem a prova. 
D) Naquela festa, alguns preferiram refrigerantes; outros, sucos. 
E) Não sabia, por que ela ria tanto. 
 

6) Observe o emprego de “porque”, “porquê”, “por que” e “por quê” e marque a opção incorreta: 
A) Você não saiu ontem por que choveu? 
B) Você chorou tanto, por quê? 
C) Esta é a rua por que o cortejo passou. 
D) Não fiz boa prova porque não estudei. 
E) Quero saber o porquê de tanta demora. 
 

7) Falhou o emprego da crase em: 
A) Fez grandes elogios a nossa casa e à sua. 
B) Roberta chagará lá para às dez horas. 
C) A prova será das treze às quinze horas. 
D) Fale-me da cidade à qual você se referiu. 
E) Àquela hora já não havia mais ninguém na igreja. 
 

8) Observe com atenção as frases abaixo e marque aquela em que há erro de concordância: 
A) Há menos alunos hoje aqui. 
B) As filhas são tais qual a mãe. 
C) Vocês agiram certos naquele caso. 
D) Há moradores que não estão quites com o condomínio. 
E) Esses assuntos parecem muito interessantes. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

09) Sobre as noções de rede urbana e a hierarquia de cidades no Estado do Ceará, afirma-se 
que: 
I. A Região Metropolitana de Fortaleza representa situação de macrocefalia junto à rede urbana 

do Estado do Ceará, a qual se comprova tanto pela estrutura viária convergente para a capital, 
como pela distribuição demográfica. 

II. Apesar da concentração demográfica na capital, a rede urbana cearense mostra-se 
equilibrada graças a um bem distribuído conjunto de cidades de porte médio com população 
superior a 100.000 habitantes, dentre as quais Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral, Icó 
e Russas.  

III. A interiorização da industrialização, juntamente com a expansão da fruticultura irrigada no 
Estado do Ceará, tem promovido o crescimento da taxa de urbanização nos municípios que 
comandam as atividades econômicas. 

 

Assinale a opção que contém as afirmações corretas: 
A) I 
B) I e III 
C) I e II 
D) II e III 

E) I, II e III 



 
10) Sobre as dinâmicas da produção do espaço urbano na Região Metropolitana de Fortaleza, 
analise as seguintes afirmações: 
I. Apesar do surgimento de shopping centers desde os anos 1970 e de sua dispersão em 

direção aos demais municípios da metrópole, o centro tradicional de Fortaleza remanesce no 
comando das atividades terciárias atraindo novos investimentos do setor imobiliário privado. 

II. A segregação residencial se manifesta na Região Metropolitana de Fortaleza na direção 
sudeste, através de condomínios horizontais, e nos bairros ao leste do centro concentrando 
condomínios verticais tendo em comum a maior densidade demográfica e a concentração de 
infraestrutura urbana. 

III. A reestruturação do setor industrial, ao longo das últimas décadas, assume diferentes formas, 
dentre as quais: eixo industrial ao longo das rodovias; a concentração em distritos industriais 
de pequeno, médio e grande porte; o fechamento de estabelecimentos tradicionais. 

 

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) incorreta(s): 

A) III 

B) I e III 

C) I e II 

D) II e III 

E) I, II e III 
 

11) Segundo estudos realizados  pela Fundação João Pinheiro, Fortaleza - como a maioria das 
capitais brasileiras - apresenta amplo déficit habitacional quantitativo assim como enorme 
percentual de domicílios em situação de déficit qualitativo.   
I. A coabitação entre famílias com renda superior a 3 salários mínimos representa a grande 

maioria daquelas que compõem o déficit habitacional. 
II. A irregularidade fundiária, o adensamento excessivo, a precariedade das infraestruturas 

urbanas e a falta de sanitários compõem o quadro de indicadores do déficit habitacional 
qualitativo.  

III. O crescimento exponencial das áreas de ocupação em Fortaleza, nas últimas décadas, 
influencia na redução do crescimento do déficit habitacional quantitativo.   

IV. O ônus excessivo do aluguel para famílias com renda inferior a 3 salários mínimos constitui-se 
num dos principais indicadores padrão do dimensionamento do déficit habitacional. 

 

Assinale a opção que contém as afirmações corretas: 
A) I, III e IV 
B) I, II e III 
C) II, III e IV 
D) II e III 
E) I e IV 
 

12) Sobre as condições de mobilidade nas cidades brasileiras 
I. A falta de investimento em transporte público, o crescimento desordenado, a descontinuidade 

viária e o aumento da frota de veículos particulares são fatores que dificultam as condições de 
mobilidade nas grandes e médias cidades. 

II. As grandes obras públicas atreladas ao sistema viário têm sido os principais elementos 
estruturadores da política de desenvolvimento urbano nos municípios do Estado do Ceará. 

III. Dentre as alternativas para a redução de fluxo de veículos e do volume do tráfego em 
Fortaleza, a implantação de sistema de ciclovias, o rodízio, a tarifa social e o bilhete único são 
medidas exitosas implementadas em Fortaleza nos últimos anos. 

 

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) incorreta(s): 
A) I e III 
B) I e II 
C) II e III 
D) I, II e III 

E) III



 
13) Sobre os problemas da moradia e os conflitos territoriais a ele vinculados nas cidades 
brasileiras 
I. A favelização representa a forma de moradia precária predominante na Região Metropolitana 

de Fortaleza, atingindo, em números absolutos, mais de 600 áreas de ocupação. 
II. A diversidade de favelas marcadas pela localização, pelo adensamento e pelas condições 

físicas do sítio são características que permitem a sua diferenciação e a sua classificação em 
grupos homogêneos. 

III. As ações recentes de provisão habitacional promovida pelo Governo Estadual e pela 
Prefeitura de Fortaleza tiveram na população das favelas a maior parte de seu público-alvo 
através das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. 

 
Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) correta(s): 
A) I e III 
B) I e II 
C) II e III 
D) I, II e III 
E) II 
 
14) Sobre as condições de acesso às redes de infraestrutura e aos serviços urbanos nas cidades 
brasileiras 
I. A recente universalização do acesso às redes de esgotamento adequado para todo o 

município de Fortaleza influencia no aumento da expectativa de vida da população do 
município. 

II. O abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza depende de mananciais 
distantes situados em bacias hidrográficas adjacentes. 

III. As condições precárias de drenagem urbana, a presença de ocupações irregulares em áreas 
de preservação permanente, a coleta de lixo em dias alternados são fatores que influenciam 
negativamente na qualidade do saneamento ambiental em Fortaleza. 

 
Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) incorreta(s): 
A) I e III 
B) I e II 
C) II e III 
D) I, II e III 
E) III 
 
 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 
 
 
15) O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização das 
capacidades de armazenamento e processamento de computadores compartilhados e interligados 
por meio da Internet. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados 
de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de 
programas específicos. Dois dos principais serviços disponíveis atualmente para o 
armazenamento de dados, baseados no conceito de computação em nuvem, são: 
A) Box e Sorage.  
B) Evernote e RAID.  
C) iCloud e SSDs (Solid State Drives) 
D) SkyDrive e Jukebox. 
E) Dropbox e Google Drive.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa


 
16) Considere a planilha Excel a seguir.  

 

 
Caso a fórmula =IF(SUM(A1:A2)>50;SUM(B1:B2);SUM(C1:C2)) seja copiada para a célula D1, o 
valor que  aparecerá nesta última célula será: 
A) 50.  
B) 90.  
C) 70.  
D) 120.  
E) 160.  
 

17) No Microsoft Word, o que ocorrerá caso digite-se a instrução abaixo e, em seguida, pressione-

se Enter? 

 

A) O Word irá gerar um número aleatório (randômico) entre 2 e 4. 
B) O Word irá gerar uma tabela, de maneira automática, contendo 2 linhas e 4 colunas. 
C) O Word irá gerar uma tabela, de maneira automática, contendo 4 linhas e 2 colunas.  
D) O Word irá gerar um texto, de maneira automática, contendo 2 parágrafos, onde cada 

parágrafo contém 4 frases. 
E) O Word irá gerar um texto, de maneira automática, contendo 4 parágrafos, onde cada 

parágrafo contém 2 frases.  
 

18) Considere um arquivo do Microsoft Word contendo o texto a seguir: 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

Caso o usuário selecione o texto apresentado e, em seguida, pressione as teclas Shift e F3 ao 

mesmo tempo, por três vezes consecutivas, o texto será apresentado da seguinte maneira: 

A) Copa do mundo da fifa brasil 2014. 
B) COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014. 
C) copa do mundo da fifa brasil 2014. 
D) Copa Do Mundo Da FIFA Brasil 2014. 
E) Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

http://www.infowester.com/dicasword.php


 
19) Considere a planilha Excel a seguir.  

 

Caso a fórmula =DCOUNT(A3:D8;;A1:D2) seja copiada para a célula E2, o valor que  aparecerá 
nesta última célula será: 
A) 0.  
B) 1.  
C) 2.  
D) 3.  
E) #VALUE!.  
 
20) Um tablet é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso 

à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e 

para entretenimento com jogos digitais. Um tablet possui uma tela sensível ao toque 

(touchscreen), que funciona como o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma 

caneta podem ser utilizados para acionar suas funcionalidades. O tipo de memória que 

comumente é utilizada nos tablets é: 

A) RAM.  

B) SDRAM.  

C) DDR3.  

D) FLASH.  

E) CACHE.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu capítulo sobre a política urbana, 
assinale a alternativa correta: 
A) O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com mais de 

trinta mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

B) A política urbana possui uma função social, mas não necessariamente precisa atender às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

C) Os imóveis públicos podem ser adquiridos por usucapião, dependendo da situação das 
pessoas que nele residem e do tempo de moradia.  

D) Aquele que possuir como sua uma área urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural. 

E) Os títulos de domínio e a concessão de uso da moradia serão concedidos ao homem ou à 
mulher desde que casados regulamente ou com união estável reconhecida.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet


 
22) Conforme a Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), a política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
Assinale a alternativa que contém corretamente uma das diretrizes dessa política. 
A) Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

B) A garantia e defesa da exploração das áreas de desenvolvimento sustentável pela iniciativa 
privada, a fim de que se promova emprego e renda para a população do município.  

C) Cooperação entre os governos e os demais setores da sociedade, exceto a iniciativa privada, 
no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

D) Oferta de transporte e serviços privados adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais. 

E) A não isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 
social. 

 

23) Assinale a alternativa correta sobre os instrumentos da Política Urbana, conforme a Lei 
10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 
A) Exclusivamente os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. 
B) Apenas o planejamento municipal e estadual. 
C) Diagnóstico participativo urbano e planejamentos intermunicipais.  
D) Plano diretor do Município, do Estado e diagnóstico local. 
E) Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social; planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; e planejamento municipal. 

 

24) Conforme a Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) sobre a usucapião especial de imóvel  
urbano, é correto afirmar: 
A) A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, promotor de justiça e 

defensor público, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de 
registro de imóveis. 

B) Na sentença, o juiz atribuirá diferentes frações do terreno a cada possuidor, considerando a 
dimensão do terreno que cada um ocupe e suas condições econômicas, a fim de resguardar a 
equidade na distribuição da terra.   

C) O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo 
deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de 
execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 

D) São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana apenas os 
possuidores em estado de composse. 

E) Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é 
a introdução, o sumário e a justificativa. 

 

25) Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos objetivos do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHI, conforme a Lei Nº 11.124/2005. 
A) Viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna 

e sustentável. 
B) Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios privados, promovendo e 

viabilizando o acesso à habitação independente da renda da população. 
C) Promover o direito a moradia digna à população em situação de rua e regularizar a moradia 

daqueles que ocupam os prédios públicos localizados nos centros urbanos e em algumas 
localidades ribeirinhas.  

D) Garantir que apenas o setor privado possa desempenhar as funções no setor de habitação no 
Brasil.  

E) O público atendido pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHI deve 
possuir renda familiar mensal de mais de seis salários mínimos.  



 
26) Assinale a alternativa correta sobre os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social – FNHIS, conforme a Lei Nº 11.124/2005.  
A) Os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS advêm 

diretamente da iniciativa privada. 
B) Os municípios são os únicos responsáveis pelos recursos do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social – FNHIS. 
C) Apenas o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, nas condições estabelecidas pelo seu 

Conselho Deliberativo, se responsabiliza pelos recursos ao Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. 

D) Em hipótese nenhuma serão considerados os recursos provenientes de empréstimos 
externos e internos para programas de habitação. 

E) Um dos elementos que constituem o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS são as dotações do Orçamento Geral da União classificadas na função de habitação. 

 
27) Após a crise de 1929, nos Estados Unidos da América, tivemos em muitos países europeus 
uma expansão das políticas sociais. Assinale a alternativa correta: 
A) Nesse período da história foi implementado o workfare state, ou seja, a ampliação do 

mercado de trabalho para a população mais vulnerável. 
B) Esse período histórico proporcionou o crescimento do socialismo e do comunismo no mundo 

e no Brasil, possibilitando a redistribuição da riqueza mundial. 
C) Fortaleceram-se as ideias neoliberais e em nenhum país o pleno emprego foi reivindicado. 
D) Em 1929, o Brasil passa por uma reforma social e política, Getúlio Vargas chega ao poder em 

1930, destrói as oligarquias agrárias e baseia suas ações no welfare state, conseguindo, até 
1950, implementar o pleno emprego na sociedade brasileira. 

E) Nos países capitalistas do norte e centro da Europa, a situação de quase pleno emprego 
vivida após a Segunda Guerra Mundial até os anos 1970 garantiu direito ao trabalho para a 
maioria dos trabalhadores e outros direitos e benefícios sociais.  

 
28) Sobre a relação entre política social e questão social, assinale a alternativa correta: 
A) Apenas as políticas voltadas para o emprego e a geração de renda conseguirão acabar com a 

desigualdade social no Brasil. 
B) As políticas sociais surgem no contexto brasileiro como uma benesse do Estado e não fazem 

parte das reivindicações dos movimentos sociais. 
C) O Brasil somente começa a implementar política social no primeiro mandado de Lula da Silva 

(2002-2006), uma vez que os outros governos, por se basearem no neoliberalismo, jamais 
implementaram qualquer iniciativa na área social. 

D) As políticas sociais são um dos mecanismos de enfrentamento da questão social 
contemporânea, necessitando serem implementadas e executadas como prevê a Constituição 
Federal e as legislações específicas das políticas. 

E) A lógica securitária não fez parte da seguridade social brasileira. 
 
29) A Política Urbana prevista nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 é 
regulamentada pelo Estatuto da Cidade, com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Sobre a 
função social da cidade e da propriedade urbana, pode-se afirmar: 
A) No território nacional, é instituído o direito de propriedade sem qualquer obrigação com 

relação à função social da propriedade. 
B) Lei municipal específica poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsórios apenas do solo urbano não edificado ou não utilizado. 
C) O imóvel subutilizado é aquele cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano 

diretor ou em legislação dele decorrente. 
D) Através de Lei federal é identificada a parcela da área urbana onde os imóveis não edificados, 

subutilizados ou não utilizados poderão ser objeto de parcelamento e edificação compulsórios.  
E) As áreas que não atenderem à função social da cidade e da propriedade urbana e forem 

apenadas com a desapropriação não poderão servir para implantação de moradias populares 
e equipamentos de lazer.  



 
30) A avaliação de políticas públicas representa a responsabilidade ética dos agentes públicos 
sobre o que foi investido no interesse coletivo, cuja realização fortalece o exercício democrático e 
ratifica a cidadania. Do exposto, sobre avaliação e monitoramento de indicadores sociais de 
impacto da política de habitação de interesse social, é correto afirmar: 
A) O monitoramento, que está contido no processo de avaliação, refere-se ao acompanhamento 

da execução, e é o procedimento suficiente para angariar o alcance dos indicadores sociais 
previstos no planejamento. 

B) Sabendo que os indicadores são parâmetros objetivos e dimensíveis, não é possível medir ou 
avaliar as mudanças em projetos sociais por envolverem aspectos subjetivos e relativos.  

C) A avaliação da pós-ocupação das novas unidades habitacionais deve apreender o nível de 
satisfação da população beneficiária, constatando a opinião sobre a moradia, a execução do 
trabalho técnico social, serviços públicos e sociais, dentre outros.  

D) Não cabe à avaliação de projetos de habitação de interesse social a identificação das 
condições institucionais para o trabalho, os recursos disponíveis e a composição da equipe, 
pois tais aspectos não se referem diretamente ao campo de intervenção dos projetos.   

E) Os instrumentos, os modos de coleta de dados e a escolha dos interlocutores orientarão a 
elaboração dos indicadores sociais.  

 
31) De acordo com a Lei Nº 11.481/2007, que trata da Regularização Fundiária em Áreas da 
União, é verdadeira a afirmação:  
A) Os imóveis da União não poderão ser concedidos para uso especial com fins de moradia.   
B) A União poderá lavrar auto de demarcação nos seus imóveis, nos casos de regularização 

fundiária de interesse social, sem necessidade de levantamento da situação da área a ser 
regularizada. 

C) Entende-se como regularização fundiária de interesse social aquela destinada a atender a 
famílias com renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. 

D) Considera-se regularização fundiária de interesse social aquela destinada a atender a famílias 
com renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 

E) A Concessão de Uso Especial para fins de moradia surge para atender aos anseios 
democráticos correspondentes à política urbana, a fim de garantir a função social da 
propriedade privada.  

 
32) Milton Santos (2008) identifica que a urbanização no Brasil foi um processo paulatino, que 
teve início no século XVIII. Contudo, foi necessário mais um século para que a urbanização 
alcançasse sua maturidade, no século XIX, sendo, ainda, contabilizado mais um século para que 
assumisse as características atuais. Sobre o processo de urbanização do país, é correto afirmar:   
A) O século XX apresentou um ritmo intenso de crescimento do número de cidades e de seus 

tamanhos, no entanto a proporção de pessoas em espaços urbanos se manteve inalterada. 
B) O desenvolvimento das comunicações teve um importante papel na expansão das 

transformações da sociedade urbana, pois fortaleceu a redefinição das morfologias espaciais, 
possibilitou a integração espacial sem contiguidade ou proximidade territorial, e assim, elevou 
o potencial de conectividade na cidade. 

C) A partir dos anos 1940-1950, é a lógica de industrialização que sobressai no território nacional. 
Mas, além da criação de atividades industriais, gerou-se uma transformação na base 
econômica que possibilitou a emergência de um processo social complexo. No entanto, tais 
mudanças não permitiram uma maior integração do território brasileiro, posto que o movimento 
de capitais se dava ainda unicamente em nível local.  

D) Após a Segunda Guerra Mundial, a base econômica das capitais brasileiras ainda era fundada 
na agricultura.  

E) A elevação da natalidade e redução da mortalidade decorrente dos significativos avanços 
sanitários e melhoria parcial na condição de vida da população tiveram forte incidência no 
crescimento demográfico a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, contudo tal dado não se 
relaciona com o intenso movimento de urbanização identificado nesse período.     



 
33) As cidades brasileiras cresceram marcadas pela ausência de planejamento urbano e/ou pelo 
favorecimento dos interesses das elites dominantes. Neste sentido, é correto afirmar: 
A) Permeadas de contradições e de desigualdades sociais, as cidades são frutos dos déficits 

sociais acumulados por décadas de governos descomprometidos com os interesses da 
maioria da população. 

B) Os contrastes sociais e a dinâmica populacional estão intimamente relacionados com o 
processo econômico estrutural, exclusivamente em municípios de pequeno e médio porte.  

C) Apesar das desigualdades sociais e do modelo concentrador de riqueza e poder que fazem 
parte de sua formação histórica, o Brasil apresenta um dos melhores índices de qualidade de 
vida urbana e rural. 

D) A pobreza se revela no contexto urbano, mas não é perceptível na disputa pela apropriação do 
espaço urbano e na luta pela moradia. 

E) Os pobres podem contar com a provisão de serviços urbanos em quantidade e qualidade 
decentes, a preços compatíveis com o padrão de vida dessa população. 

 

34) Com a aceleração industrial e o intenso processo de urbanização aliados ao surgimento das 
classes sociais urbanas, vão-se exigir novas respostas do Estado e do empresariado às 
necessidades de reprodução da vida social nas cidades. Assinale a alternativa correta: 
A) A urbanização foi intensificada pela industrialização após a Segunda Guerra Mundial, 

concentrando o parque industrial no eixo nordeste-sudeste, o que gerou uma intensa migração 
interna e, com isso, a formação das metrópoles e de suas periferias. 

B) O Brasil criou uma nova ordem político-institucional, apoiada no fortalecimento do Estado e na 
participação política, fortalecendo  todas as formas de organização da sociedade. 

C) O padrão de produção das cidades brasileiras se alterou a partir de 1964, com o Banco 
Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação – SFH. Os recursos 
financeiros priorizaram o atendimento às classes dos trabalhadores pobres. 

D) Nos anos 1970, deu-se a intensificação da urbanização, mas marcada pela periferização das 
cidades de médio e grande portes. Crescem as favelas, os cortiços e todas as formas de 
habitação precária. 

E) As respostas do Estado ditatorial às novas configurações da questão social se dão através do 
atendimento às demandas e reivindicações, enfrentamento do déficit habitacional e 
erradicação de moradias precárias, e mediante políticas sociais de caráter assistencial, 
implantadas de forma democrática e participativa.  

 

35) Assinale a alternativa correta referente a algumas expressões da questão social que se 
destacaram nos anos 1980 e 1990 no Brasil:  
A) Politização da questão urbana e avanços institucionais no controle social e participação.   
B) Concentração da pobreza urbana e diminuição da violência urbana. 
C) Aumento do número de favelas, de loteamentos irregulares e legalidade na ocupação do solo. 
D) Agressões ao meio ambiente e desmobilização do movimento social no contexto urbano.   
E)  Surgimento do Movimento Nacional pela Reforma Urbana e o deslocamento das lutas dos 

movimentos sociais para questões no âmbito rural. 
 

36) Sobre os aspectos conceituais da educação ambiental a partir de Carlos Loureiro (2009), é 
correto afirmar: 
A) O debate acerca da educação ambiental é monolítico e remete-se a perspectiva disciplinar 

reservada à ecologia. 
B) A categoria ambiental caracterizada desde a década de 1960 contempla as relações sociais e 

elementos naturais strictu sensu identificados no espaço e na história numa relação complexa.  
C) A crise ecológica será combatida com a intervenção prática que compreende a educação 

ambiental, pois os determinantes desta problemática são de ordem individual e valorativa. 
D) É questionável o uso do termo ambiental em educação, pois esta adjetivação é redundante, já 

que não há educação fora do ambiente e das relações. Portanto, é dispensável o uso do 
termo. 

E)  A pedagogia pautada por Paulo Freire foi inspiradora de vertentes críticas, emancipatórias e 
libertárias da educação ambiental com maior influência na década de 1960.  



 
37) Quanto à trajetória histórica da proteção à família no Brasil  é correto afirmar: 
A) A interferência do Estado se configurou na sociedade brasileira como progressiva e protetiva 

dos direitos das famílias com a legislação através da qual se definem as relações familiares. 
B) As políticas econômicas causaram impactos na vida familiar, de modo a possibilitar que a 

família desempenhe as suas clássicas funções de socialização primária, ideológica e 
econômica. 

C) Política de caráter progressivo e emancipatório dos indivíduos e da própria família dos centros 
de poder tradicionais, como parentela, comunidades e igrejas. 

D) Política de caráter familista de sobrecarga da família, mediante incorporação de novas funções 
e deveres. 

E) Políticas de oferta de jardins da infância e pré-escolar para crianças de 3 a 6 anos de idade, 
em alguns casos, com cobertura quase universal. 

 
38) Os territórios são espaços de relações sociais, de construção da sociabilidade, de 
convivência, de interação e de pertencimento dos indivíduos, famílias e grupos sociais, de 
expectativas, sonhos e frustrações. Nesse sentido, os territórios são constituídos, exceto: 
A) Homogeneidade 
B) Espaços geográficos.  
C) Espaços políticos.  
D) Lugar de moradia.  
E) Relações de Poder. 
 
39) Dentre as alternativas abaixo, qual não se refere às demandas que se colocam para as 
intervenções em programas de habitação de interesse social e em territórios marcados pela 
exclusão e segregação social? 
A)  Violência urbana inscrita sob a forma de distribuição e consumo do narcotráfico; da 

exploração do trabalho infantil. 
B) Harmonia social e desequilíbrios urbanos. 
C) Assentamentos precários. 
D) Disputas pelo espaço urbano. 
E) Pobreza urbana. 
 
40) Não podem ser classificados como instrumento da gestão democrática da cidade, a partir do 
Estatuto das Cidades: 
A) Dossiês de denúncia dos movimentos sociais e das violações do direito à cidade. 
B) Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano. 
C) Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos três níveis federados. 
D) Órgãos colegiados de política urbana, nos três níveis federados. 
E) Debates, audiências e consultas públicas. 
 
 


