Nome do Candidato: ____________________________________________________________

Curso de Graduação em Serviço Social

— PROVA OBJETIVA —
1. ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO
AUTORIZADO.

6. É obrigatória a assinatura do candidato no
cartão-resposta.

2. Marque
no
cartão-resposta
a
letra
correspondente ao seu gabarito colocado na
parte inferior desta folha.

7. Ao receber o cartão-resposta, assine-o
imediatamente, não deixe para depois. É de
responsabilidade do candidato esta assinatura.
A EMESCAM não se responsabilizará pelos
cartões-respostas não assinados.

3. Assine a capa e a primeira folha deste caderno.
4. Veja se este caderno contém 20 questões; em
caso contrário, solicite outro ao fiscal.
5. Ao receber seu cartão-resposta, verifique se o
seu número de inscrição coincide com o
número registrado no cartão-resposta; em caso
contrário chame um dos fiscais.

8. Não amasse, não dobre, nem rasure o cartãoresposta.
9. Terminada a resolução da prova, preencha o
cartão-resposta conforme instruções abaixo.
10. A marcação de mais de uma opção para uma
mesma questão implica a perda desta questão.

MODELO DE PREENCHIMENTO
DO CARTÃO-RESPOSTA
Nesta área
área do seu cartão
cartão-resposta
Nesta
resposta
marque aa letra
letra do
do seu
seu gabarito
gabarito que
que
marque
consta
consta na
na parte
parte inferior
inferior desta
desta folha.
folha

GABARITO

Não
escreva nesta
nesta
Nãorasure
rasurenem
ou escreva
área
ela
área do
do seu
seu cartão-resposta;
cartão-resposta ela
é de
usouso
exclusivo
do do
Centro
de
é de
exclusiva
Centro
de Processamento
Processamento de
de Dados.
Dados.

No modelo
Questão 01 - C
Questão 02 - A
Questão 03 - C
• O cartão-resposta do Processo Seletivo é
semelhante ao cartão da loto e terá leitura óptica.
• No modelo acima, onde aparecem algumas
questões, exemplificamos como marcar as
respostas nos quadrículos.
• A marcação das respostas deve OBRIGATORIAMENTE ser feita, com caneta esferográfica
azul ou preta.

• O quadrículo correspondente à questão escolhida
deve ser totalmente preenchido, evitando-se
ultrapassar a linha que margeia a letra.
• A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo
da EMESCAM não se responsabilizará por
problemas na leitura que advierem da marcação
inadequada do cartão ou da utilização de material
não especificado para tal.

DURAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E REDAÇÃO: 03 HORAS

PROCESSO SELETIVO 2013/2 - CPS

AO ASSINALAR AS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE O
QUADRÍCULO. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA.
ESTE CADERNO CONTÉM A PROVA DE INGLÊS E ESPANHOL (QUESTÕES
DE 14 A 20). ESCOLHA CONFORME SUA OPÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO.

Gabarito:

A
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C AN D I D A T O
1) ASSINE O SEU CARTÃO-RESPOSTA.
2) O candidato só poderá levar esta folha no período da tarde, destaque-a e entregue-a
juntamente com a prova ao fiscal.
3) Você poderá usar todos os espaços vazios deste Caderno de Provas, para rascunho.
RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
(SÓ USE SE JULGAR NECESSÁRIO)

— O CARTÃO-RESPOSTA só será distribuído 1h30min após o início da prova —
A responsabilidade sobre o CARTÃO-RESPOSTA é inteiramente sua.
NÃO HAVERÁ, em hipótese alguma, substituição do cartão-resposta.

N

O

T

A

S

1)

As provas objetivas, devidamente gabaritadas,
(www.emescam.br) hoje, a partir das 14h.

2)

Dúvidas e/ou reclamações referentes às questões das provas deverão ser submetidas, por
escrito, à CPS/EMESCAM no dia 01-07-2013, das 8 às 17h, em pedido protocolado na
Secretaria da EMESCAM.

3)

O resultado será divulgado em 09-07-2013,
EMESCAM e na Internet (www.emescam.br).

Gabarito:

A

às

estarão

12h,

no

disponíveis

quadro

de

na

Internet

avisos

na
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Nome do Candidato: _______________________________________________________________

Estudos Sociais
(Questões de 01 a 06)
01 -

Considere os seguintes processos de degradação ambiental descritos abaixo:
1 - A desertificação resulta da expansão de práticas predatórias e do desmatamento das
espécies nativas, usadas para a produção de lenha.
2 - A arenização é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos
pouco consolidados em ambientes de clima úmido, e agravado pelo manejo inadequado
do solo.
Os biomas brasileiros são respectivamente:
A) Caatinga e Campos Sulinos
B) Caatinga e Cerrado
C) Cerrado e Mata Atlântica
D) Cerrado e Mata de Araucária
E) Pantanal e mata Atlântica

02 -

Considere as afirmações abaixo a respeito da extração e da produção de derivados de
petróleo no Brasil
1 - A atividade petrolífera, no Brasil, é monopólio da Petrobras, empresa que controla
refinarias e distribuição de combustíveis e derivados.
2 - As refinarias de petróleo, no Brasil, estão localizadas próximas ás regiões de maior
concentração industrial, a fim de atender às necessidade de matéria-prima nesse setor.
3 - O Brasil atingiu, em 2009, a autossuficiência, e, assim, o país deixou de importar
petróleo, já que todas as refinarias estão adaptadas para o refino da produção.
Estão corretas:
A) Apenas 1
B) Apenas 2
C) Apenas 3
D) Apenas 2 e 3
E) 1, 2 e 3

03 -

A Caxemira é um dos focos de conflito na atualidade. Ela é o pivô de uma disputa entre os
seguintes países:
A)
B)
C)
D)
E)

04 -

No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na
A)
B)
C)
D)
E)

05 -

China e Índia
China, Índia e Paquistão
Paquistão e China
Índia, Paquistão e Afeganistão
Paquistão e Índia

Fixação do escravo na agricultura
Formação e exploração dos minifúndios
Expulsão do assalariado do campo
Ocupação das áreas litorâneas
Expansão para o interior

Beneplácito e Padroado eram princípios constitucionais do Brasil Império que podemos
relacionar com a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão Abolicionista
Questão Christie
Questão Militar
Questão Religiosa
Movimento Republicano

Gabarito:

A

PROCESSO SELETIVO 2013/2 – SERVIÇO SOCIAL

06 -

Sobre o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961), assinale nas afirmativas
abaixo com V (verdadeiro) e F (falso).
( )
( )

( )

Sua administração foi marcada pelo lema “Cinquenta anos de progresso em cinco de
governo” e pela interiorização do governo central, com a construção de Brasília.
A política econômica foi delineada no Plano de metas, ambicioso programa que
apontava para o desenvolvimento das indústrias de base e dos setores energéticos, de
transporte, alimenta e educacional.
Promoveu ampla atividade do Estado, no setor de infraestrutura e no incentivo à
industrialização, mas também desenvolveu ações para atrair capitais estrangeiros.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

VFF
VFV
VVV
FFF
FVF

Prova de Língua Portuguesa
e Literatura Brasileira
(Questões de 07 a 13)
07 -

Leia este texto:
Quiron, centauro que tinha no corpo ferida incurável, tornou-se, na mitologia grega, um
educador de heróis e príncipes por conseguir conectar-se ao sofrimento e a dores alheios,
esses sim passíveis de cura [Dicionário de mitologia].
E assinale a opção que possui informação inadequada:
A)
B)
C)
D)
E)

08 -

Assinale a opção que apresenta texto com regência verbal inadequada:
A)
B)
C)
D)
E)

09 -

Já se afirmou de que são expressionistas apenas os pintores cujo principal objetivo é dar
expressão chocante aos seus sentimentos e ideias.
Por isso, uma das maiores características do expressionismo, na pintura e na literatura, é
o fato de que há uma atmosfera distinta nessas obras.
Elas refletem um estado de insatisfação, nostalgia, melancolia e paixão.
Os expressionistas não estavam interessados na renovação formal, mas em registrar os
impactos negativos da sociedade moderna nos indivíduos.
Ao contrário de outras vanguardas (como os futuristas), os expressionistas são mais
afetados pelo sofrimento humano do que pelo triunfo.

Assinale a opção cujas lacunas são todas preenchidas com S:
A)
B)
C)
D)
E)

10 -

A palavra que é morfologicamente um pronome relativo.
A palavra incurável é acentuada pela regra das paroxítonas.
Os termos ao sofrimento e a dores alheios têm a função sintática de objeto indireto.
O termo alheios é classificado como predicativo do objeto.
O termo alheios está concordando com o termo dores.

ou_adia, a_edume, burgue_ia, me_ário, profeti_a
atra_ado, pra_erosamente, mi_éria, he_itar, corte_ia
amné_ia, vi_eira, catequi_ar, ca_al, ele qui_
fregue_ia, profeti_ar, parali_ação, bu_ina
si_udo, profeti_a (subst. fem.), obe_o, empre_ário, parali_ia

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna deste texto:
Esquecerei você quando em minha memória não mais ................ tristezas.
A)
B)
C)
D)
E)

Gabarito:

caber
haver
couberem
existir
houverem

A

PROCESSO SELETIVO 2013/2 - SERVIÇO SOCIAL

11 -

Assinale a opção que apresenta a forma afirmativa desta frase: Não olhes nem fujas de mim.
A)
B)
C)
D)
E)

12 -

Assinale a opção que apresenta inadequação por uso ou omissão do acento grave:
A)
B)
C)
D)
E)

13 -

Olhe e fuja de mim.
Olha e foge de mim.
Olha e fuja de mim.
Olhe e foge de mim.
Olhes e fujas de mim.

Fazemos cirurgias à lêiser.
Ele trancou a casa a sete chaves.
Eles ficaram à espera de melhorias no sistema de remuneração.
Aceitamos pagamento a cheque e a dinheiro.
Entre os produtos, havia a placa ‘preço a combinar’.

Assinale a opção em que há inadequação na correlação estilo de época/característica:
A)
B)
C)
D)
E)

romantismo – sentimentalismo
naturalismo – determinismo
parnasianismo – descritivismo
simbolismo – materialismo
modernismo – nacionalismo

Língua Estrangeira - Opção Inglês
(Questões de 14 a 20)

Wrigley halts production of caffeine gum following FDA concern
Wed May 8. 2013

(Reuters) - Wrigley temporarily halted production of its new Alert Energy Caffeine Gum in response to
concerns expressed by the U.S. Food and Drug Administration over the impact of caffeine on children
and adolescents.
The company said it had paused the production, sale and marketing of Alert to give the FDA time to
develop a new regulatory framework for the addition of caffeine to food and drinks.
The recently launched gum has about 40 milligrams of caffeine, as much as a half a cup of coffee,
in each piece.
"After discussions with the FDA, we have a greater appreciation for its concern about the proliferation
of caffeine in the nation's food supply," Wrigley North America President Casey Keller said in a
statement.
Keller said there was a need for change in the regulatory framework to "better guide" consumers and
the industry about the appropriate use of caffeinated products.
The company previously said it marketed the gum as an energy product for adults aged 25 and older,
and that it exceeded current regulatory requirements on labeling.
The FDA said last month that it was taking a "fresh look" at the issue in response to the launch of a
caffeinated gum, and warned that it would take action "if necessary".
The FDA did not name Wrigley, owned by privately held Mars Inc, or the gum in its statement.
Wrigley is not the first company to market gum with energizing properties. Mondelez International Inc
sells a line of gums with ingredients like ginseng, green tea and Vitamin C. Stride Spark sells gum that
have Vitamins B6 and B12 added.

Gabarito:

A
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De acordo com o texto acima:
14 -

A produção do chiclete com cafeína foi __________.
A)
B)
C)
D)
E)

15 -

A FDA está preocupada com o/a __________.
A)
B)
C)
D)
E)

16 -

adultos maiores de 25
crianças de 5 a 10
fumantes e idosos
jovens de todas as idades
menores de 21 anos

As embalagens e etiquetas do produto __________.
A)
B)
C)
D)
E)

20 -

dosada de acordo com o peso
equivalente à de um bule de chá
igual à de meia xicara de café
muito prejudicial ao sono
parecida com a de um refrigerante

O público-alvo do chiclete cafeinado era constituído de __________.
A)
B)
C)
D)
E)

19 -

consultar a população
esperar novas normas
fechar o estabelecimento
investir mais em marketing
mudar de ramo

A quantidade de cafeína no chiclete "Alert" é __________.
A)
B)
C)
D)
E)

18 -

apoio dos políticos
financiamento do projeto
reação dos médicos
repercussão dos fatos
saúde dos jovens

O fabricante decidiu __________.
A)
B)
C)
D)
E)

17 -

adiada
interrompida
recomendada
patrocinada
proibida

atendiam a críticas dos consumidores
continham informações relevantes
cumpriam as exigências da FDA
foram criadas pelo dono
tiveram que ser trocadas

Outras fábricas já produziram anteriormente chicletes __________.
A)
B)
C)
D)
E)

Gabarito:

aromatizados artificialmente
com substâncias energizantes
embalados individualmente
sem nenhum aditivo químico
voltados para emagrecimento

A
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Língua Estrangeira - Opção Espanhol
(Questões de 14 a 20)
Texto

Fisioterapia
Resumen:
Según la Asociación Americana de Fisioterapia (American Physical Therapy Association), el objetivo
de la fisioterapia es mejorar la movilidad, recuperar las funciones, mitigar el dolor y prevenir más
lesiones y daños usando una gran diversidad de métodos, entre los que se encuentran los ejercicios,
estiramientos, tracción, estimulación eléctrica y masajes. Para ello se utilizan herramientas
especiales, como los paquetes de frío y calor, muletas, abrazaderas, cintas andadoras, prótesis,
cinturones de compresión, estimulación de respuesta por ordenador, láser y ultrasonido. La franja de
edad de los pacientes es muy amplia: desde los recién nacidos hasta los ancianos.
Los primeros documentos sobre la fisioterapia proceden de China y datan aproximadamente del año
3.000 a.C., y en ellos se habla de manipulación de las articulaciones y masajes para aliviar el dolor. El
doctor Hipócrates, de la Antigua Grecia, escribió sobre masajes e hidroterapia en el 460 a.C., y se
utilizaron tablillas y ejercicios para curar a los gladiadores romanos heridos. La fisioterapia como
disciplina moderna surgió para tratar a los soldados heridos de la II Guerra Mundial.
La fisioterapia se suele utilizar para el tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas, de los
trastornos y dolores en las articulaciones, lumbalgia, parálisis cerebral y para la rehabilitación tras una
lesión o una intervención quirúrgica, incluyendo operaciones de corazón o mastectomías. La
fisioterapia, en particular la fisioterapia más temprana, puede ser dolorosa, y muchos pacientes toman
medicamentos para el dolor durante la terapia.
En EE.UU., todos los estados obligan a los fisioterapeutas a obtener el título correspondiente en un
programa de fisioterapia acreditado o aprobar un examen de autorización antes de empezar a ejercer.
Un programa de fisioterapia incluye prácticas clínicas supervisadas y clases teórico-prácticas de
biología, química, anatomía y técnicas terapéuticas. Los fisioterapeutas trabajan en hospitales,
clínicas, casas de reposo, colegios, instalaciones deportivas y en los hogares de los pacientes. Los
pacientes pueden contactar con un fisioterapeuta a través de un médico o bien directamente.
[_]
http://salud.univision.com/es/terapias-alternativas/fisioterapia. acesso em 13/05/2013

14 -

Constam, no texto, como um dos instrumentos e uma das técnicas em fisioterapia, nesta
ordem de apresentação:
A)
B)
C)
D)
E)

15 -

braçadeiras e estimulação de resposta por laser.
cintas de compressão e estimulação elétrica.
estiramentos e estimulação de resposta por ultrassom.
próteses e estímulos de resposta por laser.
tração e estimulação de resposta por computador.

Do mesmo modo, o(a,as ) _______________ se constitui(em) como um dos recursos para se
tratar de sintomas.
A)
B)
C)
D)
E)

aplicação de injeções
emprego de curativos
ingestão de remédios
sessões de inalação
tratamento térmico

Gabarito:

A
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16 -

Está explícito no texto que as unidades de fisioterapia assistem a
A)
B)
C)
D)
E)

17 -

adultos em atividade laboral.
bastantes pacientes de idade avançada.
muitos bebês, pela frágil anatomia.
pessoas de qualquer faixa etária.
poucos jovens e adolescentes.

No que refere aos dados históricos da especialidade descrita, está expresso que
I-

cinco milênios e meio nos separam dos primeiros informes sobre a fisioterapia e sua
aplicação.
II - entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra foram implementados tratamentos para
militares.
III - no tratamento das lesões dos guerreadores romanos era comum que se utilizassem
talas.
Está correto o que se afirma em
A)
B)
C)
D)
E)

18 -

A fisioterapia trata de dores e lesões localizadas. Como exemplo, o texto faz menção ao(à)
A)
B)
C)
D)
E)

19 -

cefaleia.
coluna vertebral.
enxerto ósseo.
Inchaço.
tecido cartilaginoso.

A fisioterapia más temprana se refere, no texto, a
A)
B)
C)
D)
E)

20 -

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

terapias esporádicas, moderadas e preventivas.
terapias ocasionais, porém exaustivas.
tratamento imediato à intervenção cirúrgica.
tratamento longo, lento e ininterrupto.
tratamentos pré-operatórios intensivos.

No texto são apontados, entre outros, como locais de trabalho de fisioterapeutas:
A)
B)
C)
D)
E)

Gabarito:

residências particulares.
hotéis-fazenda.
consultórios de esteticistas.
clubes privativos.
academias de dança.

A

