     !#"
$" %'&('&)*!+
,&-.! !"&/01!,&
%. %32245,6%227
%%.&( ,!&.8!"

5()(',7$/'(&21&85623Ò%/,&21



$7(1d2
•

Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

1-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de 9-:<;=>#?A@<BC%DB@<>#E para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item
6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início, conforme disposto no item 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida
autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a
tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer
meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.13 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no
item 6.18 do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subseqüente a aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
FGIHKJL MIH!N%OKP
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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E>¡XuIv=X>¢>cI£sXyt >¢uIGBE B@@vt BE¢vouIB$t Eo?v~ v#¤BsvE
¡IzI~ t y# BEZs>k@<>yt sID>X ¤<>y#vTuIv# EcEvT;=>u@BkEByt >X~
Dt XB? ?At ycBv y#>cuI>t ?v>Ev=It @ >@<vEvs?<>uX>=X>
EIt ?A=>B?<>z nDt XB? ?t y#>

¥¦ H
  v#E>X@KuI>XBzI@<v#§>\@<vXt s>s?<vlvs?A@<vq>l;=>cEcvq?B?<>X~ t uX>uXv
uI>E¨¤<>-© ~ t >cEny#By@At >Xs#>cE>?@At y=I~ >uX>EsXBvXscEXt sB
¤=IsuI>vXsc?<>X~ s>ª~ BIy#>~ t uX>uXv}D«u
 $=>#E¬¤>-© ~ t >E
@v~ >?t >vsc?vn>Xz>cE#?>cuI>#E;$=v®?<>z ¯y#B$sc?<>¯y#B
yV @At >sX#>#E v°ycBsu$t ccB±vcEycB~ >@t $=>~T|²uI>c;=v~ >#EI
vcE#E>³EXt ?A=>#Bµ´´c´´#´´c´c´c´´c´c´c´´#´´c´´#´¶uIvªEI=>
ycBsu$t #cBpEByt BXvy#BsX·t y>/´c´c´c´´#´´c´´#´´c´c´c´´c´c´c´´#´
vXsyt B$s>cu>E¸?<£
u$t @vt ?<B¹>º>#?<vXsut vs?B»sB
´c´c´´c´c´c´´#´´c´´#´´c´c´c´´c´c´c´´¼B@vt B½uXv¾X@B@<>>E
EI=II~ vvsc?>@vE
uIv
>c?<vX@At >~ u$t uI?t ycBI¿ vEXy#B~ >X@
?A@<>XscEXXB@ ?v>X~ t vXsc?<>#Bvj>#EcEIt E#?£syt >¨|¨E>¡XuXvsBE
@vcy=I@ÀEBEut EIBsX© Xvt E*s>y#B=sIt uX>cuIv
a)
b)
c)
d)
e)

independentemente, algumas crianças, ao ensino
fundamental privado.
dependendo, todas as crianças, no ensino fundamental
privado.
independentemente,
todas
as
crianças,
ensino
fundamental público.
dependendo, todas as crianças, fundamental público.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

¥cÁ BE  *B@<>uIB@uIB^>@ut  H ~ vc$@At >!v#Ec?<Â?v?@<>XI~  t ycB
[
v{It t suBy=It uX>uIBXE-v@>XsvIsc?<v#EuX>*=I~ Dv@ vX=cEuIBt E
¤t ~ DXBE\*B@<>y#Bv~ vEX?A@>z>X~ D>Ãs>V yt uX>uIv$vy#>uX>
=IjI>sID>=X¨E>X~ @At B-© sIt BvsE>X~  v#EcE > EIt ?=>B
XB@vEc?<>X@%t sy>X>yt ?<>uIB>X@<>B?A@<>Xz>~ DB§BE

a)

b)
c)
d)
e)

tem direito de receber o benefício de prestação
continuada previsto na LOAS. 8080/93.
não tem direito de receber o benefício de prestação
continuada previsto na LOAS.8008/93.
não tem direito de receber o benefício de prestação
continuada previsto na LOAS. 8080/90.
tem direito de receber o benefício de prestação
continuada previsto na LOAS. 8080/90.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.


¥cÄ  G «
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XBI=I~ >B z>Xt {>vzB@>D>>U>X~ $=IscE^t uBEBXETy#B
t uX>uXvcE(V ;=v>@At >wvsc?@<vj´c´c´´c´c´c´´#´´c´´#´´c´c´c´´c´uIv
t uX>uXvX vcE#E>EXt ?=>cccBuIv>ycB@uIBycB)>l~ vt IEBvs?<v
BXE/t uIBEBEn´c´c´c´´c´c´c´´#´´c´´#´´#´´c´´ÅuIv(t uX>uIvn?v@cBÅB
]u$t @vt ?B±>Æ>?vsXut vs#?BµX@At B@At ?@At B¼s>Æ>cI£syt >²uIBE
B@A@<vt BE(uIBz>t @A@BB$=)vxB=c?A@BEÅI@<v#E#?>cuIB@<vE(uIv
Ev@ÀIt #BXEX

a)
b)
c)
d)
e)

60 e 75 anos e com 60 anos ou mais.
65 e 75 anos e 60 anos ou mais.
60 e 65 anos e 60 anos ou mais.
60 e 70 anos e com 65 anos ou mais.
Nenhuma das alternativas está correta.
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a)
b)
c)
d)
e)
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a)

b)

c)
d)

e)



=IuIBE\>@<?<v#EBV E\uI>3t ~ >vU>c>lBTy>X@As£uIB
? BIuIBXEUBEvEv#EI v#EcE>EIt ?A=>#BEBvsc?vÂXB@
vL V Ec[ ?<>X[ @Bs?=>X~ vsc?vTv u$t >^ycB¾BEo>cI>vs?BEZuIB
.v~ v^?<v½u$t @vt ?B®uXv^EvX@->#?<vXsut uIBsBBXE#?BjuIv
Ec>X¡uIvuIBz>Xt @@B>X@<>.?A@<>?>vXsc?B-uXvut >Xzv?vEI

Esta afirmação é correta, pois está com o carnê em dia.
Esta afirmação é incorreta, pois somente o pagamento do
carnê do INSS em dia garante seu atendimento no posto
de saúde.
Esta afirmação é incorreta, pois diabetes não é tratada no
posto de saúde do bairro.
Esta afirmação é incorreta, pois todo cidadão tem direito
a ser atendido no posto de saúde pelo serviço público,
independente de contribuição ou não.
Não existe alternativa acima correta.

BIcB>c@t y=I~ ?B@s>3v@At ¤v@At >-uX>*t ~ >$@<v#?At @<B=3uX>-vcEycB~ >
EcvX=E¤t ~ DXBEk:=¾vsIt sBouIvTÉÂ>XsBXE^uXv^t uI>uXvTv^=I>
vst s>®uIvnÊ®>XsBEuXv
V t uI>uXvCÀ>@<>n;=v] =uXvcE#Ev
W>Ë=uI¿~ B s>Ã~ >#XB=I@<>X vEE>EXt ?A=>cccBUB B$scEvX~ DB
=#?v~ >X@UBuXvnuXv?v@A-t s>@\;=vjBIcBÅ@<vcycB~ BI;=vjEv=E
¤At ~ DBE-s> vcEycB~ >Bt E

o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho
infantil e define que toda criança menor de 14 anos de
idade, conforme o artigo 60, só pode trabalhar na
condição de aprendiz e, conforme o artigo 53, tem
assegurado o seu direito à educação.
o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho
infantil e define que toda criança menor de 14 anos de
idade, conforme o artigo 53, só pode trabalhar na
condição de aprendiz e, conforme o artigo 60, tem
assegurado o seu direito a educação.
a família tem direito a garantir sua subsistência, mesmo
usando o trabalho infantil se essa for sua maior
necessidade e estiverem abaixo da linha da pobreza.
o Conselho Tutelar não pode interferir nestes casos, pois
cabe apenas ao Serviço Social do Município averiguar as
condições socioeconômicas da família, definindo se a
criança pode ausentar-se da escola por causa do
trabalho.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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B~ © ?At y> >yt Bs>X~IuIB uIBEBlB$zÍv?At >y@t >X@,ycBsu$t cXvcE
>X@<>3I@B*BvX@>3~ BsXXv§t uX>cuvy#B(;=>X~ t uI>cuIvuIvt uI>
y#B$~ By#>XsuIBv¯@<?t y>j>cXv#EjB~ ?>cuX >cE-scB>vXs>cE
>X@<>BEq;=vvcE#?cBqvX~ DBXEX$>E?<>z Å>X@<>>c;$=v~ vcE
;=vBvXscXv~ Dvy#vX@IzvycBI*Bl~ t E#?<>*>E-ycBv#?<H £Xsyt >cE
uX>#E\X@At >#EÂX@<vc>cEÂvUEcvX=ET@v#EIvy?At S XBEÂ$@XV BEX EcEIt -
Lt sut ;=v>q~ vt;] =vut EXXIvV EB$z@<v> BL~ © ?t y> >cyt Bs>X~IuIB
uIBEBXy@At >-B BsEcvX~ DXB >yt Bs>X~uIB uIBEB3v-uX-B=c?A@<>#E
I@BIt uX£Xsyt >cEX

a)
b)
c)
d)
e)

A Lei nº. 8482 de 4 de janeiro de
Decreto n. 1.948, de 3.7.1996.
A Lei nº. 8842 de 4 de janeiro de
Decreto n. 1.948, de 3.7.1996.
A Lei nº. 8488 de 4 de janeiro de
Decreto n. 1.948, de 3.7.1996.
A Lei nº. 8484 de 4 de janeiro de
Decreto n. 1.948, de 3.7.1996.
A Lei nº. 8284 de 4 de janeiro de
Decreto n. 1.948, de 3.7.1996.

1994 regulamentada no

1994 regulamentada no
1994 regulamentada no
1994 regulamentada no
1994 regulamentada no

¥cÎ H
 E EXt s>X~ v>>~ ?v@As>?t >ycB@A@<v#?À>>*>@<?At @uIB-y#>EB*>z>Xt {B
Ï >q¤<>-© ~ t >%ycBscEc?At ?=X© uX>uXv;$=>?@<BTvEcEB>#EXEvsXuIBÂB
Ä
y#>#E>~vu$=>#E^*vsIt s>cET:=X>TycB
>XsBXETuIv^t uX>uXvTv
B$=c?@>qycB/9>sXBXEC,vXsy#B$sc?A@<>¿ Ev\s>qEv=It sc?vEIt ?A=>#B Ð
BXEZ>Xt ETE>vÆ¤A@vc;Ñvs#?vvIsc?vTuXvTG y#>#E>^>@<>Zzvzv@v
uI>sc>@AkB~ ?>suBµ>X~ ycBIB~ t §>cuIBXEX s;$=>s?B¼BE¼>t E
>#EcEIt I@BIyvV uIv-c>cE¤At ~ D>E¤At y>®EBt sID>#E*v?A@>syc>cuI>#E
vpyc>#E> v#EcE>ÃEXt ?=>cccBksB±DXÆvcut uX>Æ>ÃEv@
?BI>uX>XB@;=v®BXE>t EnEB)BE)@<v#EXXBsEXvt E)v~ >
Evc$=I@<>Xs#>uIBE ¤t ~ DXBEX
a)

b)

c)

d)
e)

A afirmação final está correta, pois, baseados no Estatuto
da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente
tem direito de ser criado e educado no seio de sua
família, independente do convívio com pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes, álcool ou
drogas.
A afirmação final está errada, pois, baseados no artigo 19
do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou
adolescente tem direito de ser criado e educado no seio
de sua família, e excepcionalmente em família substituta,
sendo assegurada a convivência familiar e comunitária,
em ambiente livre de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes, álcool ou drogas.
A afirmação final está certa, pois, baseados no artigo 07
do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou
adolescente tem direito de proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento, e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência e as
meninas ficam abrigadas em casa enquanto os pais
saem.
A afirmação final está certa pois os pais tem direito a se
divertir e revelam preocupação de proteger as filhas,
trancando-as e deixando-as abrigadas em casa.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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a)

b)

c)

Art. 1º a regulação dos direitos assegurados às pessoas
o
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; Art. 2
ao gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata a Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
o
condições de liberdade e dignidade; e Art. 3 a obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
Art. 1º a regulação dos direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos;
Art. 2o ao gozo de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata a Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
o
para preservação de sua saúde; e Art. 3 a obrigação da
família, em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à saúde, à alimentação, ao
trabalho, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
Art. 1º a regulação dos direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 55 (cinqüenta e cinco
anos); Art. 2o ao gozo de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção

d)

e)

integral de que trata a Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde, em condições de
o
liberdade e dignidade; e Art. 3 consiste em obrigação
da família, em assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação.
Art. 1º a regulação dos direitos assegurados às pessoas
o
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; Art. 2
ao gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata a Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde, em condições de liberdade e
o
dignidade; e Art. 3 a obrigação da família, da sociedade
e do Poder Público em assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à alimentação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
Nenhuma das alternativas acima.
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a)

Inclusão social é uma ação que combate a segregação e
a discriminação social geralmente ligada a pessoas de
classe social média e baixa, com nível educacional
rebaixado, portadores de deficiência física, idosas ou
minorias raciais entre outras que têm pouco acesso a
várias oportunidades, oferecerendo-lhes possibilidade de
participarem de programas do governo, resolvendo suas
principais dificuldades.
b) Inclusão social é uma ação que combate o preconceito
social geralmente ligado a pessoas de classe social
baixa, nível educacional rebaixado, portadores de
deficiência física, idosos ou minorias raciais entre outros
que não têm acesso a saúde, moradia, emprego e lazer,
é oferecendo aos mais necessitados acesso a programas
do governo, dentro de um sistema que beneficie aos mais
carentes.
c) Inclusão social é uma ação que combate o preconceito
social geralmente ligado a pessoas de classe social
média e baixa, nível educacional inclusive analfabetas,
portadoras de deficiência física, idosas ou minorias
raciais e religiosas entre outras que não têm acesso a
várias oportunidades de trabalho, moradia e lazer pois a
inclusão social visa oferecer aos mais necessitados
recursos financeiros e benefícios, dentro de um sistema
que beneficie a todos e não somente uma camada da
sociedade.
d) Inclusão social é uma ação que combate a exclusão
social geralmente ligada a pessoas de classe social, nível
educacional, portadoras de deficiência física, idosas ou
minorias raciais entre outras que não têm acesso a várias
oportunidades,
objetivando
oferecer
aos
mais
necessitados oportunidades de participarem da
distribuição de renda do País, dentro de um sistema que
beneficie a todos e não somente uma camada da
sociedade.
e) Nenhuma das alternativas acima.
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e 1 a 5 anos.
e 1 a 6 anos.
e 1 a 3 anos.
e 1 a 2 anos.
e 1 a 4 anos.

~ vXtU;$=v×Gt sc]EcH ?At ?=I t\B
uIB$~ vcEy#vs?<v:
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@At >s#>ÃvÃuIB

a
a
a
a
a

Lei 8069 de 13 de julho de 1990
Lei 8096 de 13 de junho de 1990
Lei 8069 de 13 de junho de 1990
Lei 8069 de 13 de julho de 1990
Lei 8609 de 13 de julho de 1999

a)

como criança até doze anos de idade incompletos e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
como criança até doze anos de idade completos e
adolescente aquela com idade depois de doze e até
dezoito anos de idade.
como criança até onze anos de idade e adolescente
aquela entre doze e dezeseis anos de idade.
como criança até onze anos de idade completos e
adolescente aquela com doze e até dezoito anos de
idade.
como criança até doze anos de idade incompletos e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

¦Á  [ v =IsXuIBB G Ec?<>?A=#?BuX> ] @t >sc>¢v¨uIB H uB~ vEXy#vXsc?<v
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c)
d)
e)
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¦Ä  V Õ
B ,@<>#EXt ~ nBXE
BscEv~ DBE =#?v~ >@vE}EcBx@XBXE
=sIt yt >Xt EÃuIvEc?At s>uIBE>
P®§] vX~ >@¨vX~ BEÃ
W ut @<vXt ?B EuI>E
y@At >sX#>#E3vq>uIB~ vEXy#vXsc?vEI
BsEcvX~ DB =c?<vX~ >X@ vX~ vt ?B
v~ >ycB=Ist uI>cuXvU>X@<>l>ycB>XsID>X@K>#Ey@At >sI>cEvBE
>uIB~ vcEycvsc?vE}vØuXvyt ut @<vÔEB$zI@<v;=>X~¨>}v~[ DB@
vut uX>xuIvÙI@B?vc#cB>X@<>Ev=cEx?A=c?v~ >uIBEI =>
ycG Bv#?<£Xsyt >w
] vÕB$@X>XsIt §H >#Bv#Ec?<B@<v§t E#?>EsB
Ec?<>#?A=c?B-uX> @At >Xs#>vuIB uB$~ v#Eycvs?<vjsBXE

a)
b)
c)
d)
e)

artigos 130 a 139.
artigos 131 a 141.
artigos 131 a 140.
artigos 129 a 139.
artigos 113 a 143.
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C$uIv¤t sv*BXE-BzÍv#?At BXEuX> EcEIt E#?<vXsyt > Byt >X~;=v
EcB%ÐI@B?<vB^|\¤>-© ~ t >,|>#?<vX@AsIt uX>uXv,|Tt sc¤ÚsXyt >|
>uIB~ vcEyc£sXyt >Zvo|kvX~ DIt y#vIÖ >cBj>>@Bj|#E¢y@t >XsX#>#E¢v
>uIB~ vcEycvsc?vE\yc>@<vXsc?<v#EÖ%|\I@<B*BIBUuI>t sc?vc$@<>c#cBÂ>cB
vX@y#>cuIBUuXv3?A@>z>X~ DBÖ%|D>zt ~ t ?<>#Bv\@<vc>zt ~ t ?<>#B\uI>#E
vEEBX>cEkXB@À?<>uIB@>ETuXvÂuIv#¤At yt £sXyt >ÂvÂ>kI@B*BB^uIv
EI=>jt sc?vc@>c#cBn|^It uX>¨ycB=Ist ?@t >IÖ|¢X>X@<>sc?At >¢uXv ¦
:=*C*E>~ @t B-© sIt *BnuIvjzvsv¤© yt BvXscEc>X~ |®vcEcEBX>
XB@ ?>cuIB@<>\uIv\uIv#¤At yt £XsXyt >UvU>B^t uIBEBT;=XvUycBI@Bv
scBBXEcEI=It @ vt BEuIv*I@BvX@>*I@@t >>s=c?<vXs#cBB=
uIv.?<£¿<~ >I@Bt uI>B@EI=>.¤>-© ~ t >

a)
b)
c)

No artigo primeiro.
No artigo segundo.
No artigo terceiro.
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a)

a)
b)
c)
d)
e)

b)

d)
e)



No artigo quarto.
No artigo quinto.
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?<vXsuIBZvIt E#?>T>TvX~ t t s>LBouX>#EoQ z>X@A@<vXt @>Ek¦ vXsc?È @<v>#E
I@B¤At E#EXv#EXBt E'Evc$=IsuIB >XsIt >vsXuX>¢: ÊcÊ C<ÛÍB
vcuB«uXvÜXv@uIv@Ev=Ô@<vEc?© t Bªv#EcEBX>X~ ?At y#>
I@B¤At E#EIt Bs>X~vT*B@<>X~ Kt vuXv>T*Bsc?>cXvÆuXvT=I>
vc;$=It v(vcEXvyt >X~ t >uX>/;=v>X@À?<>/vz=cEy#>/uIv=X
>t B@ ycBX@Bv?At vXsc?B   Ý>@<>y#B®>v;=It vv->@>
y#B)By~ t vsc?v:ÀB$=q>yt vXsc?<vC=cEI=@t BluXv-Ev=cEEv@ÀIt #BIE
v >#?<vXsut vs?BEI

e)

Estamos falando dos entraves para
de um trabalho transdisciplinar.
Estamos falando dos entraves para
de um trabalho interdisciplinar.
Estamos falando dos entraves para
de um trabalho multidisciplinar.
Estamos falando dos entraves para
de um trabalho grupal.
Nenhuma das alternativas acima.

a)
b)
c)
d)
e)

III Conferência Nacional de Assistência Social.
V Conferência Nacional de Assistência Social.
IV Conferência Nacional de Assistência Social.
VI Conferência Nacional de Assistência Social.
II Conferência Nacional de Assistência Social.

a)

Norma Operacional de Assistência Social; Sistema Único
de Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência à
Saúde.
Norma Operacional da Assistência à Saúde; Sistema
Único de Assistência Social; Lei Orgânica da Assistência
à Saúde.
Norma Operacional da Assistência Social; Sistema Único
de Assistência à Saúde: Lei Orgânica da Assistência
Social.
Norma Operacional da Assistência à Saúde; Sistema
Único de Assistência Social; Lei Orgânica da Assistência
Social.
Nenhuma das alternativas acima.

b)
c)
d)

o desenvolvimento
o desenvolvimento
o desenvolvimento
o desenvolvimento
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B=vvXsc?A=>~ qv#{vy=c?<>uIBEvI@BIt uIB EÃB@ov#EcEBI>#E
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EXt sIt ¤t y#>

b)
c)
d)
e)

¦ É V cB-ycBv#?<v>BE ] BsEvX~ DXBXEuXv H EEXt Ec?<£Xsyt > [ Byt >~

a)
b)
c)
d)
e)

atuar na formulação e controle da execução da política
de Assistência Social.
deliberar sobre o planejamento local de assistência social
resultando no Plano Municipal de Assistência Social.
administrar o Fundo Municipal de Assistência Social.
propor medidas para o aperfeiçoamento da organização
e funcionamento dos serviços prestados na área de
assistência social.
examinar propostas e denúncias sobre a área de
assistência social.
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Ê*[ß = >Xt E(EcB[ BXE(EvvXsc?BEÅ;=v¤B$@>wBÅ?A@t 
v=I@t uI>cuXv BIyt >X~czI@>#EIt ~ vXt @>à

a)
b)
c)
d)
e)



uX>

Saúde, Assistência Social e Previdência.
Trabalho, Saúde e Previdência.
Saúde, Trabalho e Aposentadoria.
Saúde, Direitos Sociais e Aposentadoria.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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a)

b)

c)

d)
e)

pela gestão de programas voltadas para integração da
pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal a
defesa de direitos e a promoção da cidadania.
pela gestão de ações voltadas para integração da pessoa
portadora de deficiência na comunidade, tendo como eixo
focal a defesa de direitos trabalhistas e a promoção da
cidadania.
pela gestão econômica de ações voltadas para
integração da pessoa portadora de deficiência, tendo
como eixo focal a defesa da inclusão e a promoção da
qualidade de vida.
pela gestão de políticas voltadas para integração da
pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal a
defesa de direitos e a promoção da cidadania.
Nenhuma das alternativas anteriores.
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a)

b)
c)
d)
e)

de raiva, em que ele deixou um tapete atrás da porta,
para consolar sua amada.
em que ela canta sua dor de um amor que lhe disse,
através de um gesto, adeus.
de tristeza misturado com raiva e um pouco de alegria de
ver seu amor partir.
de despedida, pois, certamente, ela mandou seu amor
embora.
claramente de fim de festa de aniversário, como a própria
música diz, quando ele vai embora e ela percebe que se
apaixonou loucamente por ele.

Á#Á H
 EcEIt sX>~ v >>X~ ?<vX@As>#?At >y#B@@<v?<>

a)
b)
c)
d)
e)

Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que
apresentam um caso de polissíndeto.
Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que
apresentam um caso de assíndeto, facilmente de ser
confundido com polissíndeto.
Nas linhas 1 e 2, temos um caso de polissíndeto. Neste,
caso, o síndeto aparece apenas uma vez, podendo ser
chamado de monossindético.
Nas linhas 10 a 14, temos um caso de sujeito oculto, pois
ele não está aparente, mas sabemos que se trata do
personagem que está partindo.
Nas linhas 10 a 14, temos um caso de assíndeto.

Á#Ä H
 cE EIt sX>~ v(>/>~ ?<vX@As>#?At >(ycB@A@<v#?<>Xß =>Xsc?<B>cBE(vX@AzBXE
=c?t ~ t >cuIBXE*s>¡EXt y#>XBIuXv*BE concluir que

a)
b)
c)

d)
e)

todos os verbos estão no pretérito perfeito do modo
indicativo.
alguns verbos estão no futuro para indicar a intenção de
dar continuidade a esta história, pois ela, apesar de ter
dito adeus, retornará.
se passarmos o verbo ser, presente na linha 2, para o
futuro do pretérito do modo indicativo, teremos o mesmo
sentido, pois o uso dos dois verbos se dá
indiscriminadamente na língua portuguesa.
a maioria dos verbos está no pretérito perfeito, o que nos
dá a interpretação de uma história já acabada, se formos
localizá-la precisamente num dado momento do tempo.
tudo está no passado e agora ela vive bem sem ele.

Á 9I H cE EIt sX>~ v\>Â>~ ?<vX@As>#?At >UycB@A@<v#?<>Xß.=>Xs#?BT>cBXEÂycBsXy#vt ?BXE
uXvB@<>#B¯EX=IzXB@ut s>uX>vy#BB@uXvXs>uX>)BuXv*BXE
>¤t @>@$;$=v

a)
b)
c)
d)
e)

nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada
substantiva aditiva.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada
substantiva objetiva, pois o objetivo dela é a vingança.
nas linhas 6 a 8, temos uma oração coordenada
assindética aditiva.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada
sindética adversativa, pois ela está muito contrariada com
a partida de seu amor.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada
sindética aditiva, em que ações vão se somando através
da presença do síndeto “e”.

ÁÈ  H cE EIt sX>~ v>(>~ ?v@As>?t >)ycB@A@v?> H t sXuI>/=?At ~ t >sXuIBBE
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a)
b)
c)
d)
e)

nas linhas 3 e 4, temos o mesmo tipo de oração que nas
linhas 6 a 8, em que orações vão se somando da mesma
forma.
nas linhas 3 e 4, temos um caso de oração coordenada
sindética aditiva oculta, já que podemos pressupor a
presença do síndeto “e”.
nas linhas 16 e 17, temos um caso igual ao que temos
nas linhas 6 a 8.
nas linhas 3 a 5, temos o mesmo caso de oração
subordinada que encontramos em 16 e 17.
nenhuma das alternativas está correta.
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a)

b)
c)
d)
e)

J

A função da palavra amigo, neste verso, é de adjetivar a
palavra beijo.
Amigo é apenas um vocativo, pois o eu-lírico se dirige ao
leitor chamando-o de amigo.
A função da palavra amigo é constituir uma imagem
serena que será quebrada com a palavra escarro, pois o
beijo amigo sucede o escarro.
O escarro é a véspera do beijo amigo, ou ao contrário.
Não importa quem é a véspera do outro. O sentido não
muda.
O sentido não muda se tirarmos as vírgulas da frase.
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a)
b)
c)

d)
e)

Á

É

O eu-lírico não pretende contar sobre seu grande amor.
O eu-lírico não quer contar ao seu amor sobre coisas que
aprendeu nos discos.
O eu-lírico não quer que ouçam os discos, pois eles
trazem informações que foram censuradas pela ditadura
militar.
Se trocarmos as duas primeiras linhas de posição entre
si, alteraremos o sentido do texto.
“Meu grande amor” é um objeto direto.
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@vEI=I~ ?<>uIB ÐXÛ cB-;=v@B~ Dv ¤<>X~ >X@v=@>suIv>*B$@
uI>EycBt E>cE;=v >@<vsXutcsXBEut Ey#BXEXàXÝ

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I está correta.
apenas II está correta.
apenas III está correta.
mais de uma assertiva estão corretas.
Nenhuma das assertivas está correta.
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 EvEI>cBEvXsc?@<v'XBIy£vB-y =v#Ec?<>=XvXsc?>suB
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma assertiva com erro de concordância.
Nenhuma das assertivas possui erro de concordância.
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b)
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Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
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Itamar Franco.
Fernando Collor de Mello.
Fernando Henrique Cardoso.
Lula.
José Sarney.

a)
b)
c)
d)
e)

Iraque.
Afeganistão.
Haiti.
Palestina.
Israel.
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Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

VOKP
Ä#È H
 E EXt s>X~ v*uX>#En>X~ ?<vX@As>#?At >#E>z>Xt {B>;=vX~ >®;$=v
@vI@vEvsc?>=X>y#BsEcv;Ñ£Xsyt >uB*>c;=vyt vXsc?B-~ Bz>X~ 

a)
b)
c)
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Intensificação do efeito estufa.
Desertificação de algumas áreas.
Derretimento das geleiras da Antártida.
Aumento do buraco na camada de ozônio.
Elevação da temperatura em alguns pontos da Terra.
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Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas
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O filme Tropa de Elite era originalmente um
documentário, derivado do filme Ônibus 174, do mesmo
diretor, que tem como um de seus temas principais o
Bope – Batalhão de Operações Policias Especiais.
Apesar de inúmeras críticas que o filme recebeu no Brasil,
inclusive chegando a ser considerado um filme facista que
fez uma apologia à violência, Tropa de Elite, com apenas
elogios, foi vencedor do festival de Berlim.
Apesar de mal interpretado por alguns veículos de
comunicação, a mensagem do filme é a explicação de
como o Estado corrompe os cidadãos e os incita a
violência.
O sucesso inicial do filme se deu por conta do mercado
pirata de DVDs. Estima-se que mais de dez milhões de
pessoas tenham assistido à versão não-oficial da
produção.
Apesar de Tropa de Elite ter perdido a chance de disputar
a estatueta do Oscar em 2008, o filme ainda pode
concorrer em outras categorias do Oscar.
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Muito embora o chamado “risco Brasil” tenha caído
significativamente em decorrência da política econômica o
Fundo Monetário Internacional ainda não exige do
governo a geração de superávits primários, o que reduz
profundamente a capacidade de investimento público em
setores que podem gerar crescimento do Produto Interno
Bruto.
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em
valores monetários) de todos os bens e serviços finais
produzidos em uma determinada região durante um
período determinado.
O Produto Interno Bruto (PIB) possui a característica de
ser um indicador utilizado na macroeconomia cujo
objetivo é constituído em mensurar a atividade econômica
de uma determinada região.
A economia nordestina, embora já tenha passado pela
etapa em que, sem a ação estimulante de fatores
externos, dificilmente poderia lograr uma taxa de
crescimento que fosse satisfatório. Hoje, após os
incentivos públicos destinados à região, pode-se afirmar
que tal economia já pode caminhar com suas “próprias
pernas”, podendo ser comparada em igualdade com as
regiões sul e sudeste brasileiras.
O Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES)
é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar
empreendimentos
que
contribuem
para
o
desenvolvimento do país.
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a)

A tabela indica o Índice de Desenvolvimento Humano que
é medido na escala de 0 (zero) a 1 (um), sendo que os
países que possuem um valor entre 0,500 a 0,799 são

b)
c)

d)

e)

classificados como detentores de um índice de
desenvolvimento humano médio.
O Brasil, desde 2000, figura entre os países que possuem
um índice de desenvolvimento humano classificado como
alto.
De acordo com os dados da tabela, com exceção do
Brasil, Rússia, Cuba, Uruguai e Argentina, os países
listados possuem um índice de desenvolvimento humano
classificado como alto.
Uma das variáveis do IDH é a saúde, considera a
esperança de vida ao nascer. Tal variável é de extrema
importância na classificação dos países, uma vez que, a
partir dele podemos inferir quais as condições de saúde
pública, investimentos públicos e assistência social que
um país possui.
O IDH é um indicador exclusivamente quantitativo.
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a)
b)
c)
d)
e)

Amsn, Gaim, Kopete.
Amsn, Kopete, Ie MSN.
Msn, Pidgin, Mozilla Thunderbird.
Msn, Gaim, Outlok.
Msn, Aim, Mozila Msn.

a)
b)
c)
d)
e)

256 MB.
80 GB.
120 GB.
160 GB.
200 GB.

a)
b)
c)
d)
e)

POP.
MSN.
SMTP.
FTP.
SSH.
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a)
b)
c)
d)
e)

Outlook, Kmail, Mozilla Thunderbird.
Outlook, Kmail, Internet Explorer.
Kmail, Mozilla Thunderbird, Internet Explorer.
Outlook, MasMail, Mozilla Thunderbird.
Nenhuma dentre as alternativas está correta.

a)
b)
c)
d)
e)

A janela em foco será fechada.
O Windows Explorer será aberto.
Uma nova pasta será criada.
O menu iniciar em seguida desligar será aberto.
Serão percorridos os itens (programas) na ordem em que
foram abertos.
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a)
b)
c)
d)
e)

1.
10.
100.
1000.
10000.

a)
b)
c)
d)
e)

7,4.
14,8.
21,6.
29,6.
32,8.
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a)
b)
c)
d)
e)
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180º.
170º.
160º.
150º.
Nenhuma das alternativas.
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v{I@<vcE#EcB (0,5 ) ⋅    vc;=t X>~ vXsc?<v|;=>X~
 16  
2 3

Á
XB?<£Xsyt >uXvz>cEv à

e)

212 .
2 −12 .
2 −48 .
2 −36 .
2 −54 .

a)
b)
c)
d)
e)

x ou y é um número primo.
x é múltiplo de y.
y é divisor de x.
y é divisível por x.
x é divisível por y.

a)
b)
c)
d)
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