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Assine conforme o documento de identidade:

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

Prezado(a) candidato(a),

Antes de iniciar a Prova Online do seu Processo Seletivo, é muito importante que você leia COM
ATENÇÃO todas as INSTRUÇÕES a seguir:

1. A webcam deverá permanecer ligada e desobstruída durante todo o período da avaliação.

2. No início do exame, o sistema irá realizar o seu reconhecimento facial. Sendo assim, é necessário
que você realize o acesso de um dispositivo que tenha webcam, conforme mostra a imagem a
seguir:  

3. Para viabilizar a captura de sua imagem ao longo da prova, você deverá:

Ter uma boa iluminação no ambiente;
Enquadrar o rosto inteiro (visão frontal);
Não usar óculos escuros e/ou chapéu, boné, franjas ou colocar às mãos tampando o resto.

4. Você deverá manter-se à frente da câmera durante todo o tempo de prova para a execução do
reconhecimento e monitoramento online. Caso utilize de meios ilícitos para realizar a sua prova,
poderá sofrer eliminação do Processo Seletivo a qualquer tempo.

5. Fique atento(a) ao tempo de duração de sua prova. Você terá 1h30min (uma hora e trinta
minutos) horas para realizar a avaliação disponível, a partir do momento que iniciar.

6. Você não poderá deixar o local de prova a partir do início da mesma, por isso, organize suas idas
ao banheiro para os períodos que antecedem e sucedem a realização da prova.

7. Durante a realização da Prova, você usará o SAFE BROWSER 3.3.0, navegador seguro, conforme
Edital de Convocação, o que impedirá o uso de qualquer outra tela até a finalização da sua
avaliação.

• 
• 
• 
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8. O quadro ao lado das questões possui uma legenda com a suas marcações. Ou seja, se foram
selecionadas, salvas e/ou não salvas. Quando houver falha na conexão, a marcação da resposta
ficará amarela. Veja na imagem a seguir:

9. Certifique-se de enviar a sua avaliação ao término no ícone “Entregar minha prova”.

10. O sistema informará se houver perda de conectividade com a internet, como indicado na
imagem a seguir:

11. Caso haja falha na conexão, será aberta uma janela que notificará a tentativa de reconexão,
como indicado na tela a seguir:  

12. Após a leitura destas orientações, no canto inferior direito, você deve clicar em “Concordar com
as Instruções” e, em seguida, “Continuar a Prova Online”.

13. Em caso de dúvida, no canto superior direito, você terá acesso ao texto destas instruções.

Boa prova! 

Ethos Concursos Públicos
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Assinale a alternativa em que o termo NÃO é considerado um sinônimo para a
palavra “necessário”.

0,5 ponto 

Qual das palavras a seguir apresenta um ditongo crescente?

0,5 ponto 

a Imprescindível. 

b Primordial.

c Fundamental.

d Considerável.

e Essencial.

a Água.

b Leite.

c Errou.

d Guerra.

e Céu.
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Leia a seguinte tirinha e, depois, assinale a alternativa correta referente a ela.

                 

(Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/335307134755197024/. Acesso em: 20 jul. 2022)

0,5 ponto 

a Haroldo discorda de Calvin e não fica para cuidar do esquilo machucado. 

b Para Calvin, um dos principais critérios para se tornar mãe é saber “consertar”
tudo.

c Calvin e Haroldo encontram um esquilo machucado e decidem não cuidar dele

d Segundo Calvin, qualquer pessoa pode se tornar mãe. 

e Para Haroldo, as mães sabem consertar tudo.
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De acordo com as regras de concordância nominal, qual das seguintes alternativas
está INCORRETA?

0,5 ponto 

Considere a seguinte tirinha e assinale a alternativa que melhor indica a figura de
linguagem presente no primeiro quadrinho

 

0,5 ponto 

a Que pintura e poema bonito!

b Que poema e pintura bonitas!

c Que poema e pintura bonita!

d Que pintura e poema bonitos!

e Que poema e pintura bonitos!

a Metonímia.

b Paradoxo.

c Personificação.

d Elipse.

e Hipérbole.
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Sabendo que na informática há diferentes tipos de hardware, que é a parte física de
um computador, assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas os tipos de
hardware que oferecem entrada de dados para o computador. 

0,25 ponto 

Para se ter uma informação segura, são necessários diversos elementos. Uma das
ferramentas comuns para tentar garantir a segurança da informação é o Sniffer.
Sabendo disso, assinale a alternativa que defina corretamente a função de um Sniffer.

0,25 ponto 

a Monitor, mouse e teclado.

b Impressora, mouse e HD.

c Scanner, mouse e microfone.

d Fone de ouvido, SSD e monitor.

e Teclado, caixas de som e cabo de redes.

a É utilizado para capturar e, opcionalmente, analisar tráfego de rede, sem interferir
no seu funcionamento.

b É um sistema de comunicação que não necessita de fios para transportar sinais.

c É um dispositivo físico gerador de códigos aleatórios para uso como forma de
autenticação em sistemas.

d É um servidor de firewall para evitar ataques de negação de serviços.

e É usado para impedir que programas não autorizados sejam executados em um
ambiente computacional.
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Utilizando o MS-Excel, uma pessoa fez uma referência a uma célula da seguinte
forma: ‘=$B4’. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a descrição da ação
que deve ser realizada pelo MS-Excel.

0,25 ponto 

Para que exista a navegação na internet, é necessário que tenhamos um ou mais
equipamentos que armazenem as páginas a serem acessadas pela Internet e
aplicações para web. Assinale a alternativa correta que contenha o nome que se dá a
esse tipo de equipamento.

0,25 ponto 

a As colunas receberão diferentes valores de células subjacentes, enquanto as
linhas terão diferentes valores de células quando o mouse for deslocado no

sentido de copiar o conteúdo da célula B4 para outra célula.

b O valor referente à coluna B é fixado, enquanto as linhas receberão os diferentes
valores de células no sentido de copiar o conteúdo da célula B4 para outras

células.

c A célula toda é “travada” e as suas colunas e linhas referenciadas não poderão
receber nenhum valor.

d A coluna B é entendida como sendo variável. Assim, pode ser substituída por um
valor de outra célula. Logo, a célula B4 receberá valores de outra célula.

e Indica que a célula B4 pode receber qualquer conteúdo e a formatação desse
conteúdo não é alterada.

a Servidor proxy.

b Firewall.

c Servidor de arquivos.

d Banco de dados.

e Servidor web.
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O Código de Ética de 1986 se articulou com o projeto profissional, vinculado a um
projeto de sociedade. Em consequência dessa política, a nova ética demandava um
compromisso com a classe trabalhadora. Fundamentada em uma visão histórica, essa
nova ética reportava-se à superação do trato abstrato e a-histórico dos valores éticos,
alicerçando-se

1,0 ponto 

Considerando o disposto no capítulo V – do Sigilo Profissional do Código de Ética
do(a) Assistente Social, assinale a alternativa INCORRETA.

1,0 ponto 

a à tradição marxista.

b ao neotomismo.

c ao positivismo.

d ao neoliberalismo.

e ao autoritarismo.

a É direito do(a) assistente social manter sigilo profissional. 

b O sigilo protegerá o(a) usuário(a) em tudo aquilo de que o(a) assistente social
tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. 

c Em trabalho multidisciplinar, poderão ser prestadas informações sobre o usuário
sempre que necessário.

d É vedado ao(à) assistente social revelar sigilo profissional. 

e A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade
possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do(a)

usuário(a), de terceiros(as) e da coletividade.
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A Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), um serviço
oferecido obrigatoriamente e destinado a famílias e pessoas em situação de risco
social ou que tiveram direitos violados, é fornecida em qual unidade de atendimento?

1,0 ponto 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza os
serviços socioassistenciais no Brasil de forma

1,0 ponto 

No Serviço de Acolhimento Institucional, o atendimento prestado deve ser
personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário,
bem como a utilização dos equipamentos e dos serviços disponíveis na comunidade
local. Em qual proteção esse serviço está localizado?

1,0 ponto 

a Centro-dia.

b Acolhimento institucional.

c Centro de Referência da Assistência Social.

d Centro de Referência Especializado da Assistência Social.

e Secretaria de Assistência Social.

a centralizada.

b hierarquizada.

c pessoal.

d descentralizada.

e regionalizada.

a Proteção Social Básica.

b Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

c Proteção Social Básica Simples.

d Proteção Social Especial.

e Proteção Social Especial de Média Complexidade.
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A família é uma instituição social construída pela cultura, pelo movimento da
história e das relações socioeconômicas da sociedade. Ao lado do trabalho, constitui
um dos eixos organizadores da vida social, representando um espaço de socialização,
de vivência das primeiras experiências, de criação de vínculos relacionais, de busca
coletiva de sobrevivência e de proteção de seus membros. Na mesma medida, esse
grupo social pode assumir uma dinâmica de desconstrução ou negação de relações
protetivas entre seus membros. Nessa perspectiva, a família é entendida como uma
totalidade dinâmica e                           .

1,0 ponto 

a contraditória.

b eficiente.

c adequada.

d coesa.

e criativa.
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Avalie as assertivas que são apresentadas na sequência e assinale a alternativa
correta. São algumas das competências dos municípios em relação à Lei Federal nº
12.608/2012:

 

I. vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações
vulneráveis.

II. organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança.

III.  promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de
desastre.

IV. manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as
atividades de proteção civil no Município.

V.  realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil

0,25 ponto 

a Todas as assertivas estão corretas.

b Todas as assertivas estão incorretas.

c Somente as assertivas I, II e III estão corretas.

d Somente as assertivas IV e V estão corretas.

e Somente a assertiva III está correta.
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Quanto ao Decreto Municipal nº 23.814/13, da Prefeitura do Município de Salvador -
BA, analise as seguintes informações, considerando-as verdadeiras (V) ou falsas(F).

 

(  ) O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil é constituído pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal, pelas entidades públicas e privadas de
atuação significativa na área de proteção e defesa civil e pela comunidade, sob a
coordenação da Defesa Civil, da estrutura da Secretaria Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil.

(  ) As ações de proteção e defesa civil são articuladas pelos órgãos e entidades que
constituem o SMPDC e objetivam, fundamentalmente, a redução dos desastres e apoio
às comunidades atingidas.

(  ) Como medidas preliminares à situação de emergência ou ao estado de calamidade
pública e por solicitação do Órgão Central, poderão ser estabelecidos, na
Administração Pública Municipal, regimes de alerta e prontidão.

(  ) O Órgão Central poderá, em situações de anormalidade, requisitar,
temporariamente, servidores, recursos materiais, veículos e equipamentos de órgãos
ou entidades integrantes do Sistema, necessários às ações de defesa civil.

(  ) Compete privativamente à Prefeitura de Salvador adotar as medidas necessárias à
redução dos riscos de desastre.

0,25 ponto 

a V, F, V, F, V.

b V, V, F, F, F.

c V, V, V, V, V.

d V, V, V, V, F.

e F, F, F, F, F.
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FOLHA DE RASCUNHO
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