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1ª Parte – Português  

 

Obeserve a tirinha abaixo e tome-a como referência para 
responder as questões 01 e 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Assinale a proposição inadequada conforme leitura da 

tirinha proposta. 
 

a)  Empregou-se, no primeiro quadrinho, o termo 
aonde e não o termo onde, uma vez que a idéia 
era indicar o movimento de saída sugerido pela 
ação verbal. 

b)  O termo zefir usado por Calvin no texto significa 
tecido fino usado na confecção de roupas leves, 
o que justifica a comparação feita pelo garoto 
com as peripercias do mesmo. 

c)  O termo intentos aparece no terceiro quadrinho e 
pode ser entendido como algo que remete a 
capacidade de ter atenção a algo. 

d)  Na frase “Aonde vais tu, delinquente infante?”, os 
termo infante funciona como adjetivo do termo 
delinquente. 

e)  Ostentar, termo que aparece no segundo 

quadrinho, significa exibir. 
 

02. No último quadrinho, Calvin pergunta se não há 

nenhum seriado policial em que as pessoas falem como 
“gente de verdade”. Pensando nisso, julque as premissas. 
 

I. A fala de Calvin nos remete à discussão que 
relaciona variedades linguisticas e norma culta 
padrão. 

II. Segundo o garoto, a linguagem de “gente normal” 
seria a linguagem falada por ele e sua mãe nos 
três primeiros quadrinhos. Isso explica o 
estranhamento dele em relação a lingugem do 
programa que ele e sua mãe assistiam. 

III. Os três primeiros quadrinhos não passaram da 
imaginação de Calvin, instigada pela linguagem 
do filme policial a que o garoto assistia. 

IV. Refletindo a linguagem do programa e 
imaginando como seria a sua aplicabilidade no 
cotidiano de sua casa, Calvin chega a conclusão 
de que a norma culta, socialmente representativa 
das camadas mais favorecidas, não faria muito 
sentido no seu dia-a-dia. Ele a considera uma 
linguagem fora da sua realidade. 
 

a) Apenas I é falsa. 
b) Apenas II é falsa. 
c) Apenas III é falsa. 
d) Apenas IV é falsa. 
e) Todas são verdadeiras. 

 

Observe a imagem seguinte e use-a como mote para 
responder as questões 03 e 04: 

 

 
 

03. Analisando o texto acima não é possível afirmar que: 

 
a) O objetivo da mensagem é persuadir o 

destinatário, influenciando-o. 
b) A linguagem utilizada é expressão típica da 

propaganda e evidencia a função conativa da 
linguagem. 

c) Há no texto, expressões linguísticas com formas 
vebais no imperativo, característica comum em 
textos publicitários. 

d)  O texto faz uso predoninante da função 
referencial da linguagem, usada com o objetivo de 
enfatizar a transmissão da informação. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 

04. Julgue as proposições como verdadeiras ou falsas, 

segundo a propaganda. 
 

I. O uso do duplo sentido na frase cria implícitos 
que vão sugerir uma informação subliminar, 
embora aparentemente diga outra. 

II. Textos publicitários recorrem comumente ao uso 
conotativo da linguagem para criar efeitos se de 
sentidos específicos e alcançarem seu principal 
objetivo: persuadir. 

III. O emprego conitativo da linguagem fundamenta-
se no processo de metaforização a partir do termo 
borracha. 

 
a) V, V, V. 
b) V, V, F. 
c) V, F, V. 
d) F, F, V. 
e) F, F, F. 

 
05. “Pelo seu grau de expressividade e pela força de 
evocação de diferentes sensações, é um recurso 
expressivo importante para a literatura, particularmente 
para a poesia.” 

 
Qual das alternativas abaixo contém exemplos e 
identificação da figura de linguagem conceituada no texto 
acima. 

 
a) “(...) estou mentindo ainda que lá se possa de 

manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve 
aquele branco sabor de alvorada” – sinestesia. 

b) “Verdade á que, ao lado dessas faltas, coube-me 
a boa fortuna de não comprar o pão com o suor 
do meu rosto” – sinédoque. 
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c) “(...) Sou um mulato nato 
No sentido lato 
Mulato democrático do litoral.” – assonância. 

d) “Fomos ver o rio. E pouco andamos, porque já 
estava entrando pelas estrebarias. O marizeiro 
que ficava embaixo, a correnteza corria por cima 
dele. Era um mar d’água roncando.” – anacoluto. 

e) “Vi, claramente visto, o lume vivo 
Que a marítima gente tem por santo, 
Em tempo de tormenta e vento esquivo,  
De tempestade escura e triste pranto.” – 
pleonasmo. 

 
06. “(...) Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no 
céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia 
chover. Bem. A caatinga ressuscitaria, a semente do gado 
voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela 
fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam 
a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no 
chiqueiro das cabras, Sinhá Vitória vestiria saias de 
ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a 
caatinga ficaria toda verde.” 

Ramos, Graciliano. Vidas Secas. 

 
Sobre o fragmento de texto acima, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) O verbo ressuscitaria refere-se a um fato futuro, 

que pode ocorrer ou não, relacionado a um fato 
presente. 

b) Em “...Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens 
vistosas.”,  o verbo está conjugado no futuro do 

pretérito imperfeito do indicativo. 
c) A realização dos prognósticos de Fabiano está 

condicionada à ocorrência efetiva da chuva 
anunciada pelo halo leitoso que cobre a lua. Isso é 
percebido no emprego dos verbos no futuro do 
pretérito. 

d) Todos os verbos estão conjugados no futuro do 
presente. 

e) Todas as alternativas são falsas. 
 

07. Reproduziu-se, a seguir, um texto em que Millôr 

Fernandes alterou as funções sintáticas das formas 
lingüísticas, gerando um efeito de incoerência. Usando as 
mesmas palavras, no contexto morfossintático adequado, 
que alternativa recupera o sentido do texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Um menino acaba de presentear a Sra. Alonso 
Santos com um rebento na conhecida praça da 
decoradora. O estado da cegonha é satisfatório e 
o da progenitora também. 

b)  Uma conhecida cegonha da praça acaba de 
presentear a decoradora Sra. Alonso Santos com 
um rebento. O estado do menino é satisfatório e 
o da progenitora também. 

c)  Uma conhecida decoradora desta praça acaba 
de presentear a Sra. Alonso Santos com uma 
cegonha e um rebento. O estado da progenitora 
é satisfatório e do menino também. 

d)  A Sra. Alonso Santos acaba de presentear uma 
conhecida decoradora desta praça com um 
rebento da cegonha. O estado do menino é 
satisfatório e do menino também. 

e) A cegonha acaba de presentear a Sra. Alonso 
Santos, conhecida decoradora desta praça, com 
um rebento. O estado da progenitora é 
satisfatório e do menino também. 

 
 
O texto a seguir servirá de base para responder as 
questões 08, 09 e 10. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabe o Português? 
 (...) temos muitos modos. Mas não só 
modos de boa educação, daqueles que sua mãe 
lhe aconselha a mostrar às visitas; e sim modos 
verbais. Dispomos de três, cada qual 
subdividido em tempos: indicativo subjuntivo e 
imperativo – o menos usado e mais legal. Ou 
você não acharia o máximo dizer “faze tu!” 
quando seu irmão pede alguma coisa? 
  Mas vamos nos ater ao indicativo, que 
exprime algo certo. Nele, conjugamos em seis 
tempos: presente (ok), pretérito perfeito (que 
não trata necessariamente de um passado 
maculado), pretérito imperfeito (tampouco se 
refere a uma biografia certinha), pretérito mais-
que-perfeito (mania de grandeza!), futuro do 
presente (eu pensava “mas, afinal, isto é futuro 
ou presente?”) e, pasme, futuro do pretérito (que 
embananou de vez minha cabeça ginasial). 
 Portanto, irmão em língua, 
conjuguemos. Eu conjugo, tu conjugas, ele 
conjuga. Nós conjugamos, vós conjugais, eles 
conjugam. Fácil, pois trata-se de um verbo 
regular de primeira conjugação. É só trocar por 
qualquer outra ação terminada em -ar e copiar 
os finais: eu copio, tu copias, ele copia. Nós 
copiamos, vós copiais, eles copiam. 
 A não ser que o verbo em questão seja 
irregular. Alguns nem chegam a mudar tanto, 
mas outros só podem estar de sacanagem. 
Como o verbo ir. Tão pequeno e tão feroz, o 
danado é uma anomalia. Literalmente, ir é um 
verbo anômalo, ou seja, tem mais de um radical 
quando conjugado. Vejamos, em rápido passeio 
pelos tempos: eu vou, eu ia, eu fui, eu fora, eu 
irei, eu iria. Que vá você. Se eu fosse. Quando 
eu for. Não vás. Ou vá, você é quem sabe! Já 
podia ter ido. Eu tô indo. E pensar que 
chegamos na escola já intuiando boa parte 
disso. 
 Por isso é que eu digo: Português é 
para os fortes. 
 

PASSOS, Clarissa.Garotas que dizem ni.(fragmento) 
disponível em: 

http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.p
hp> 

Nascimento 
 Um rebento da Sra. Alonso Santos acaba de 
presentear a cegonha, conhecida praça desta 
decoradora. O estado do satisfatório é menino e 
também progenitora. 

PAULILLO, Maria Célia. Literatura comentada; Millôr 
Fernandes. São Paulo: Abril Educação, 1908.p. 52. 




http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.php
http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.php
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08. O texto trata: 

 
I. Da dificuldade existente, na língua portuguesa, no 

aprendizado dos verbos e das noções a eles 
associadas. 

II. Ao tratar de verbos regulares e irregulares a 
autora destaca que estes oferecem menor 
dificuldade que aqueles no que se refere a 
conjugação. 

III. O imperativo seria o modo mais “legal” dada a sua 
facilidade de conjugação. 

IV. Do ponto de vista gramatical, todos os verbos são 
fáceis de se conjugar quando se tem o 
conhecimento sobre o assunto.  

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas III é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
09. Algumas das formas do verbo ir identificam-se com 

outras formas do verbo ser, conforme percebemos em: 
 

a) Eu sou, tu foras. 
b) Se eu fosse, quando eu for. 
c) Eu fora, eu irei. 
d) Eu sou, tu es. 
e) Eu tô indo, não vás. 

 
10. Do ponto de vista gramatical, o que determina a 

ocorrência da identidade formal entre esses dois verbos é: 
 

a) Nada, pois não há similitudes. 
b) O contexto de aplicação dos verbos. 
c) A similaridade entre radiais e terminações dos 

dois verbos. 
d) A pessoa gramatical na qual o verbo é conjugado. 
e) Nenhuma das opções. 

 
 

2ª Parte – Informática   

 
 
11. Quando utilizada na Planilha Excel, a expressão 

=soma (H1:H4) faz o somatório das células: 
 

a) Da linha 1 com as células da linha 4. 
b) H1, H2, H3 e H4. 
c) Das linhas 1, 2, 3 e 4. 
d) Da coluna 1 com as células da coluna 4. 
e) H1 e H4 

 
12. Quando utilizada na Planilha Excel, a expressão 

=SOMA (H1;H4) faz o somatório das células: 
 

a) H1 e H4. 
b) Da linha 1 com as células da linha 4. 
c) Da coluna 1 com as células da coluna 4. 
d) Das linhas 1, 2, 3 e 4. 
e) H1, H2, H3 e H4. 

 
13. Uma região em uma planilha eletrônica. 

 
a) É definida recursivamente. 
b) Corresponde a um conjunto retangular de células. 
c) Corresponde a um conjunto trapezoidal de 

células. 
d) Corresponde a um conjunto de células. 

e) Corresponde a um conjunto de células 
impossibilitado de ser deslocado. 

 
14.  Em relação ao MS Excel é correto afirmar que: 

 
a) Os comandos Dividir e Congelar Painéis têm a 

mesma função. 
b) As linhas podem ser ordenadas segundo os 

valores das células de uma coluna escolhida. 
c) Todas as colunas de uma mesma planilha devem 

ter a mesma largura. 
d) Não pode haver relação entre o valor de uma 

célula e os valores de outras células. 
e) Uma ou mais colunas ocultas são transferidas 

para um arquivo auxiliar devendo este ser 
acessado para a sua reexibição. 

 
15. No Microsoft Excel 2003, que nome é dado a uma 

seqüência de comandos e funções armazenadas em um 
módulo do Visual Basic para execução de tarefas 
repetitivas? 
 

a) Tabela 
b) Célula 
c) Macro 
d) Gráfico 
e) Formulário 

 
16. Em uma planilha do Microsoft Excel, na sua 

configuração padrão, tem-se na célula C1 a fórmula =A1 + 
B$1. Ao ser copiada para o bloco C2:D2, a célula: 
 

a) C2 ficará com a fórmula =A3 + B$2. 
b) D2 ficará com a fórmula =B2 + B$1. 
c) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$2. 
d) D2 ficará com a fórmula =A3 + D$1. 
e) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$1. 

 
17. Com relação ao Microsoft Excel, na sua configuração 

padrão, assinale a alternativa que contém a fórmula 
correta, a ser aplicada na célula A9, para somar os valores 
da célula A1 até a célula A8, inclusive. 
 

a) =A1+A3+A4+A7+A8 
b) =soma(A1:A8) 
c) =soma(A1;A8) 
d) somar(A1:A8) 
e) =A1:A8 

 
18. Em relação à planilha Excel, existe um elemento 

básico no qual aquele aplicativo é organizado. Este 
elemento básico é conhecido como: 
 

a) Tabela. 
b) Célula. 
c) Menu. 
d) Barras de rolagem. 
e) Arquivo. 

 
19. No Microsoft Excel 2003, ao se trabalhar com uma 

planilha eletrônica, em que é transferido um texto de outro 
arquivo proveniente do processador de texto Word para 
uma célula desta planilha, e, posteriormente, ao se salvar 
esta planilha de trabalho no disco rígido, será criada 
automaticamente uma extensão para esse arquivo 
(planilha) no disco rígido. Essa extensão é conhecida 
como: 
 

a) Doc. 
b) Exl. 
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c) Wrl. 
d) Rtf. 
e) Xls. 

 
20.  É possível inserir a data e hora atual em uma célula no 

Microsoft Excel 2003 selecionando uma célula e 
pressionando:  
  

a) CTRL+; (ponto e vírgula) seguido de ESPAÇO e 
depois CTRL+SHIFT+; (ponto e vírgula) 

b) CTRL+H, mantendo pressionado o CTRL+Alt+D 
c) CTRL+H+; (ponto e vírgula) 
d) SHIFT+H, seguido de SHIFT+D 
e) SHIFT+H+D 

 

 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos       

 
 
21. Referente ao direito Público e o Privado é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Os termos “público” e “privado” surgiram com o 
estabelecimento do Direito Público e do Direito 
Privado, que compõem o alicerce do Direito 
Romano. Esses conceitos, porém, estão 
especialmente presentes na organização da 
sociedade grega, relacionando-se com a 
participação do cidadão na esfera social e 
política. 

b) A origem do termo público remete à esfera da 
coletividade, ao exercício do poder e à sociedade 
dos iguais. Em contrapartida, o privado se 
relaciona com as esferas particulares, à 
sociedade dos desiguais. Na Grécia Antiga, o 
público era marcado pela liberdade de expressão 
das idéias e opiniões numa arena e as relações 
sociais eram consideradas relações entre iguais. 
Em contraposição, o privado estabelecia 
fronteiras privatizadas, colocando o foco nas 
necessidades individuais. 

c) Utiliza-se o termo público para nos referir àquilo 
que é da ordem coletiva e que diz respeito à vida 
dos habitantes de forma geral. A esfera pública 
requer um investimento conjunto daqueles que 
formam uma mesma sociedade, superando o 
anonimato.  

d) O público pode ser entendido como a expressão 
de uma lógica social única, em que diferentes 
discursos constituem realidades iguais e supõem 
a co-existência de ideologias e de um sistema de 
representações próprios. O público demanda, 
desta forma, o reconhecimento das igualdades e 
evoca a presença da alteridade na mobilidade 
social. 

e) Já o campo do privado remete a um círculo 
particular de relações restrito e íntimo. Faz alusão 
àquilo que é resguardado em foro íntimo. Trata-se 
de um espaço reservado ao anonimato, à 
privacidade da vida cotidiana, aos interesses 
individuais e particulares. É nesse espaço que 
ocorrem, de acordo com Cruz (2006), as 
“relações entre os não cidadãos”. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Sobre cidadania é INCORRETO afirmar: 

 
a) Não se pode olhar para um indivíduo de forma 

isolada, pois ele guarda em si o status da sua 
sociedade. Indivíduo e sociedade são 
indissociáveis e juntos formam uma rede 
complexa de relações sociais. Cada sistema 
social tem uma estrutura normativa que rege 
essas relações, contribuindo para a definição da 
identidade individual e social dos direitos e 
obrigações. E é justamente nesse jogo de inter-
relações, de construções e de transformações, 
que podemos resgatar o conceito de cidadania.  

b) Cidadania significa exatamente a participação na 
construção da sociedade. Na Grécia Antiga só era 
considerado cidadão aquele que, ativa ou 
passivamente, contribuía com a construção da 
cidade, dando suas sugestões e participando do 
processo de decisão e definição do seu 
planejamento. Naquela época, as discussões 
sobre os rumos da cidade aconteciam em praça 
pública (nas chamadas ágoras) e a expressão do 
pensamento era livre e desejada. 

c) O significado de cidadania está diretamente ligado 
à ação e ao exercício da palavra e dos direitos, 
momento este em que o indivíduo assume sua 
parcela de responsabilidade pelos processos de 
construção e de manutenção da sociedade em 
que vive.  

d) Nesse sentido, Guareschi (1999) afirma que nós 
temos pelo menos quatro possibilidades de ação: 
agir fazendo algo acontecer (FAZER); agir para 
que nada aconteça (IMPEDIR); agir sem colocar 
nenhum ato para que algo aconteça (PERMITIR), 
e agir sem colocar nenhum ato e com isso nada 
aconteça (OMITIR-SE). O que se pode concluir 
com isso é que, com certeza, o exercício da 
cidadania demanda uma prática do FAZER (agir 
fazendo algo acontecer).  

e) Tendo como referência essa forma de conceber o 
homem e de compreendê-lo no conjunto das 
possibilidades de vir-a-ser “indivíduo” e “coletivo”, 
é que a Psicologia pode contribuir com práticas 
que visam devolver ao homem os espaços de 
discussão sobre o destino da sua sociedade. Ou 
seja, que procuram restaurar o sentido da 
cidadania na vida das pessoas. 

 
23. De acordo com o SUAS, refere-se à Proteção Social 

Básica, está incorreto: 
 

a) Programa de Atenção à Família - PAIF e Serviço 
Sócio educativos.  

b) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 
PETI – Jornada Rural. 

c) Bolsa Agente Jovem (Jovem BAJ). 
d) Serviço socioeducativo para jovens (Piso Básico 

Variável- PBV). 
e) Pró-Jovem (PBV I). 

 
24. Referente a Defesa dos Direitos Humanos é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Os Direitos Humanos são um conjunto de 
princípios, conceitos, acordos, convenções e 
pactos pela humanidade, no sentido de vir a 
garantir a todos uma vida com dignidade. Foram 
sendo construídos ao longo da história, 
representando a expressão de civilidade 
alcançada pelo povo e pela humanidade. 
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b) A consolidação e garantia destes direitos é uma 
luta e conquista diária. Por isto que, ao mesmo 
tempo em que a doutrina do Direito Humano vai 
sendo construída, é preciso organizar as 
instâncias para garanti-los e estimular 
permanentemente a militância dos cidadãos em 
sua defesa. 

c) Gradativamente, uma rede de Defesa dos Direitos 
Humanos vem sendo formatada para dar conta 
dessa necessidade. Como parte integrante da 
Rede Internacional, constam: a Organização das 
Nações Unidas, a Organização dos Estados 
Americanos, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, a Corte Européia de Direitos 
Humanos, o Tribunal Penal Internacional e a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

d) No Brasil, além dos artigos da nossa Constituição 
sobre os Direitos Humanos, temos várias 
convenções e pactos ratificados. E como 
instâncias de defesa dos direitos humanos temos: 
o Judiciário e a Promotoria, o Conselho Nacional 
de Direitos Humanos e outros. 

e) Diferentes ONGs militantes na área dos direitos 
humanos vêm se integrando à formação desta 
Rede de Defesa dos Direitos Humanos.  

 
25. Os direitos fundamentais classificam-se em, EXCETO:  

 
a) Direitos de primeira geração: são os direitos civis 

e políticos, e compreendem as liberdades 
clássicas (liberdade, propriedade, vida, 
segurança). São direitos do indivíduo perante o 
Estado.  

b) Direitos de segunda geração: são os direitos 
econômicos, sociais e culturais. São os que 
exigem uma prestação do Estado em relação ao 
indivíduo. 

c) Direitos de terceira geração: são direitos coletivos, 
como ao meio ambiente, à qualidade de vida 
saudável, à paz, à autodeterminação dos povos e 
a defesa do consumidor, da infância e da 
juventude.  

d) Direitos de quarta geração: são os direitos que 
surgem e se consolidam ao final do milênio, como 
os direitos sociais das minorias e os relativos à 
informática, aos softwares, às biociências, à 
eutanásia, aos alimentos transgênicos, à 
sucessão de filhos gerados por inseminação 
artificial, à clonagem, dentre outros.  

e) Gerações dos direitos fundamentais: Na lição de 
Uadi Lamêgo Bulos, são as que vem convertidas 
naquelas normas constitucionais que proíbem 
abusos de poder e violação de direitos, limitando 
a ação do Poder Público. Aparecem, por exemplo, 
no princípio da legalidade (art. 5º, II), no princípio 
da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), 
no princípio do juiz e do promotor natural (art. 5º, 
LIII), no princípio do devido processo legal (art. 5º, 
LIV), no princípio do contraditório (art. 5º, LV) e no 
princípio da publicidade dos atos processuais 
(arts. 5°, LX, e 93, IX).  

 
26. Constituição Brasileira: “Art. 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade...” 
Referente a esta garantia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A principal disposição do caput deste art. 5° é o 
Princípio da Igualdade Formal, ou Princípio da 
Isonomia, segundo o qual "todos são iguais 
perante a lei". Significa que todas as pessoas 
terão tratamento absolutamente igual pelas leis 
brasileiras. 

b) O que a Constituição exige é que as 
diferenciações impostas sejam justificáveis pelos 
objetivos que se pretendem atingir pela lei. Assim, 
por exemplo, diferençar homem e mulher num 
concurso público será, em geral, inconstitucional, 
a não ser que o cargo seja de atendente ou 
carcereira de uma penitenciária de mulheres, 
quando, então, a proibição de inscrição a 
indivíduos do sexo masculino se justifica.  

c) Processualmente, aplicar o princípio da igualdade 
significa que o juiz deverá dar tratamento idêntico 
às partes, ou seja, tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais. O art. 125, I, do 
Código de Processo Civil foi, por isso, 
integralmente recepcionado. 

d) Ainda, vale a pena notar que uma interpretação 
literal do artigo conduziria ao entendimento de 
que o estrangeiro não-residente no Brasil (um 
turista ou um empresário, por exemplo), poderia 
ser morto ou assaltado à vontade, o que é 
absurdo. Na verdade, a locução "estrangeiros 
residentes" deve ser interpretada no sentido de 
abranger todo e qualquer estrangeiro, porque o 
Princípio da Isonomia garante isso, 
expressamente ("sem distinção de qualquer 
natureza", diz o artigo). Além disso, o par. 2° 
deste art. 5° garante o respeito, no Brasil, de 
direitos oriundos de "tratados internacionais" e, 
neles, está o dever de preservar a integridade de 
pessoa de outras nacionalidades que estejam no 
Brasil. 

e) Em síntese, o princípio da isonomia deve merecer 
atenção tanto do elaborador da lei (Legislativo ou 
Executivo) quanto do julgador e do intérprete. O 
constituinte consagra a isonomia em diversas 
passagens, como em relações internacionais (CF, 
art. 4°, V); nas relações do trabalho (CF, art. 7°, 
XXX, XXXI, XXXII e XXXIV); na organização 
política (CF, art. 19, III); na administração pública 
(CF, art. 37, I). 

 
27. Constituição Brasileira: “Ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
Referente a esta garantia é INCORRETO afirmar: 
 

a) Neste inciso está o importantíssimo Princípio da 
legalidade, segundo o qual apenas uma lei, 
regularmente votada pelo Poder Legislativo e 
sancionada pelo Poder Executivo, é capaz de 
criar a alguma pessoa obrigação de fazer ou não 
fazer alguma coisa.  

b) Lei, nessa linha, é todo comando genérico e 
abstrato aprovado pelo Legislativo que inova o 
ordenamento jurídico, obrigando, proibição ou 
permissão.  

c) Decretos, portarias, instruções, resoluções, nada 
disso pode criar uma obrigação a alguém se não 
estiver fundamentada numa lei onde tal obrigação 
seja prevista. Este é o sentido do dispositivo. É de 
se ressaltar a existência de uma nítida diferença 
entre o princípio da legalidade e o princípio da 
reserva legal.  
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d) O princípio da legalidade impõe a submissão à lei 
e admite duas leituras: a de que somente a lei 
pode obrigar, e nada mais, constituindo-se, assim, 
em garantia da pessoa contra os excessos do 
Poder Público, e a segunda é a de que uma vez 
que exista a lei, o seu cumprimento é obrigatório, 
no que se constitui num dever da pessoa.  

e) O princípio da reserva legal, menos estrito, revela 
na submissão de determinada matéria ao 
regulamento por lei. Na Constituição aparece sob 
as formas "nos termos da lei" ou "na forma da lei". 
Sempre haverá, nesse caso, a identificação 
precisa da matéria que, no determinado 
dispositivo constitucional, está sendo submetida à 
lei. 

 
28. Constituição Brasileira: “XI - a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial”.  
Referente a esta garantia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A casa é o lugar onde a pessoa que nela mora 
tem total proteção à sua intimidade e vida privada. 
Por isso, com seu consentimento, qualquer 
pessoa pode entrar nessa casa, mas não sem 
consentimento, nem contra ele, a não ser em 
alguns casos, A proteção é dada ao morador, não 
ao proprietário, porque não importa, para esses 
fins, a que título a pessoa está morando no local. 
A proteção é dada a quem habita a casa (que 
abrange qualquer tipo de moradia, de barraca de 
camping e barracos até mansões e, em alguns 
casos, os locais de trabalho). 

b) Uma casa pode ser penetrada a qualquer 
momento, durante o dia ou à noite, para 
prestação de socorro (como no caso de um 
acidente envolvendo o morador), em caso de 
desastre (incêndio, inundação, queda de árvore 
sobre a casa, terremoto) e em flagrante delito (em 
todos os quatro casos que o Código Penal prevê: 
quando o crime está sendo cometido, quando 
acabou de ser cometido, quando houver 
perseguição ao criminoso, logo após o crime. E 
quando o criminoso for encontrado, logo depois, 
com objetos ou instrumento que façam presumir 
ser aquela pessoa o autor do crime). Vale lembrar 
que qualquer pessoa pode prender quem quer 
que se encontre numa das quatro situações de 
flagrante delito. 

c) Por determinação judicial só é possível entrar em 
uma casa durante o "dia". Como não há uma 
definição de "dia" para efeitos penais, é adotada a 
definição do Direito Civil, onde dia é o período 
que vai das 5h às 21h (até dezembro de 1994 era 
das 6h às 18h). Finalmente, vale informar que 
esse período de "dia" é para o ingresso na casa, 
não para permanência nela, pelo que um oficial 
de justiça pode entrar, com mandado, numa casa, 
às 20h59 e lá permanecer até a conclusão da 
diligência ou até às 22h, quando começa o 
horário tido como de repouso noturno. 

d) A Constituição quer uma autorização judicial, não 
policial ou administrativa, que são 
inconstitucionais para esses fins. Segundo lição 
de Dinorá Adelaide Musetti Grotti, "casa", no 
Direito Constitucional, tem sentido próprio e 
abrangente, distinto da conceituação do Direito 
Privado ou de outros ramos do Direito Público. 

Em seu significado constitucional, alcança 
qualquer lugar fechado, de que o indivíduo serve-
se para si, ou também para sua família, de 
maneira exclusiva, em caráter definitivo ou 
habitual, a qualquer título. Assim, os 
estabelecimentos de trabalho, as oficinas e os 
escritórios também são resguardados por essa 
proteção constitucional, desde que não abertos 
ao público em geral. 

e) A vedação constitucional é dirigida tanto ao Poder 
Público quanto ao particular, constituindo, a 
violação dessa garantia, crime previsto no art. 150 
do Código Penal. 

 
29. Do ECA: Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, 

em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não 
governamental, é vedado trabalho: 
 

a) Noturno, realizado entre as vinte horas de um dia 
e às cinco horas do dia seguinte. 

b) Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de 
um dia e às cinco horas do dia seguinte. 

c) Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de 
um dia e às seis horas do dia seguinte. 

d) Noturno, realizado entre as dezenove horas de 
um dia e às seis horas do dia seguinte. 

e) Noturno, realizado entre as vinte e três horas de 
um dia e às seis horas do dia seguinte. 

 
30. Quanto a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e 

a seguridade social é INCORRETO afirmar: 
 

a) De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a 
assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas”. 

b) A Constituição Federal de 1988 traz uma nova 
concepção para a Assistência Social brasileira. 
Incluída no âmbito da Seguridade Social e 
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS em dezembro de 1993, como 
política social pública, a assistência social inicia 
seu trânsito para um campo novo: o campo dos 
direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade federal. A LOAS cria uma nova 
matriz para a política de assistência social, 
inserindo-a no sistema do bem-estar social 
brasileiro concebido como campo da Seguridade 
Social, configurando o triângulo juntamente com a 
saúde e a previdência social. 

c) A inserção na Seguridade Social aponta, também, 
para seu caráter de política de Proteção Social 
articulada a outras políticas do campo social, 
voltadas à garantia de direitos e de condições 
dignas de vida. 

d) Entende-se por Proteção Social as formas 
“institucionalizadas que as sociedades constituem 
para proteger parte ou o conjunto de seus 
membros. Tais sistemas decorrem de certas 
vicissitudes da vida natural ou social, tais como a 
velhice, a doença, o infortúnio, as privações. (...) 
Neste conceito, também, tanto as formas 
seletivas de distribuição e redistribuição de bens 
materiais (como a comida e o dinheiro), quanto os 
bens culturais (como os saberes), que permitirão 
a sobrevivência e a integração, sob várias formas 
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na vida social. Ainda, os princípios reguladores e 
as normas que, com intuito de proteção, fazem 
parte da vida das coletividades”. Desse modo, a 
assistência social configura-se como possibilidade 
de reconhecimento público da legitimidade das 
demandas de seus usuários e espaço de 
ampliação de seu protagonismo. 

e) A proteção social deve garantir as seguintes 
seguranças: segurança de sobrevivência (de 
rendimento e de autonomia); de acolhida; de 
convívio ou vivência familiar. 

 
31. Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, 

seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência Social 
rege-se pelos seguintes princípios democráticos, EXCETO: 
 

a) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

b) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 

d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais. 

e) Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da Política de Assistência Social em 
cada esfera de governo.  

 
32. Lei 8742, de 07.12.1993 Dispõe Sobre a Organização 

da Assistência Social e dá outras providências.Considera-
se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora 
de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a: 
 

a) 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
b) 2/3 (dois terços) do salário mínimo. 
c) 1/4 (um quartos) do salário mínimo. 
d) 2/4 (dois quarto) do salário mínimo. 
e) 1/5 (um quinto) do salário mínimo. 

 
33. Segundo a LEI N° 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993 

que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 
os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS) constituem, em seu conjunto, uma 
entidade com personalidade jurídica e forma 
federativa, com o objetivo básico de disciplinar e 
defender o exercício da profissão de Assistente 
Social em todo o território nacional. 

b) Os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS) são dotados de autonomia 
administrativa e financeira, sem prejuízo de sua 
vinculação ao Conselho Federal, nos termos da 
legislação em vigor. 

c) Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e aos Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS), representar, em juízo e nunca 
fora dele, os interesses gerais e individuais dos 
Assistentes Sociais, no cumprimento desta lei. 

 

d) Em cada capital de Estado, de Território e no 
Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS) denominado segundo a 
sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, 
a do Estado, a do Território e a do Distrito 
Federal. 

e) Nos Estados ou Territórios em que os 
profissionais que neles atuam não tenham 
possibilidade de instalar um Conselho Regional, 
deverá ser constituída uma delegacia 
subordinada ao Conselho Regional que oferecer 
melhores condições de comunicação, fiscalização 
e orientação, ouvido o órgão regional e com 
homologação do Conselho Federal. 

 
34. Referente ao sistema penitenciário é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) Como conseqüência da maior vulnerabilidade de 
homens à autoria da violência, a maior parte da 
população carcerária no Brasil é formada por 
homens. 

b) Embora não existam informações sistematizadas 
sobre a morbimortalidade nos ambientes 
prisionais, a atenção para doenças e agravos 
nesse contexto deve primar pelo fomento a 
estudos que venham a evidenciar as condições 
de saúde da população privada de liberdade, seja 
nos presídios, seja nas instituições de 
cumprimento de medidas sócio-educativas para 
menores infratores em situação de semi-liberdade 
ou de internação. 

c) Lei de Execuções Penais (LEP - n.º 7.210 de 
11/07/84), que em seu artigo 10 dispõe sobre “(...) 
a assistência ao preso e ao internado, como 
dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade, 
estendendo-se esta ao egresso”.  

d) O Serviço Social, articulado a teórica e 
politicamente às prioridades colocadas pela 
política penitenciária a nível nacional, conta com 
profissionais capacitados para pesquisar, 
elaborar, executar políticas sociais, planos, 
programas e projetos assistenciais, terapêuticos, 
promocionais, educativos e preventivos junto a 
uma rede de relações que constituem a vida 
prisional.  

e) O Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário, estratégia intra-setorial entre o 
Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, 
prevê o cumprimento do direito à saúde para as 
pessoas privadas de liberdade,  garantindo ações 
de saúde em todos os níveis de complexidade, o 
repasse de medicamentos às unidades de saúde 
do sistema prisional, a oferta de insumos 
necessários à prevenção de AIDS e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), o acesso a 
vacinas, bem como medidas preventivas em 
relação à tuberculose, hanseníase, hipertensão, 
diabetes, e aos agravos psicossociais decorrentes 
do confinamento. 

 
35. Referente à adolescência e do idoso é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) A adolescência e a velhice são etapas do ciclo de 
vida que maximizam a vulnerabilidade masculina, 
requerendo o seu expresso reconhecimento. 
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b) Na adolescência, a crença na invulnerabilidade 
por parte dos homens é exacerbada, 
vulnerabilizando-os a agravos evitáveis, por meio 
da não adoção de práticas preventivas, seja em 
relação a uma concepção não desejada e ao risco 
de infecção pelo HIV/AIDS, por exemplo, e por 
meio do uso abusivo de álcool e outras drogas e 
do envolvimento com cenários de violência, que 
reafirmam sua posição social viril. 

c) Diante da constatação de que a epidemia de 
HIV/AIDS, bem como a incidência de gravidez 
não planejada, vem aumentando entre 
adolescentes e jovens, cabe a proposição de 
medidas informativas e de sensibilização dessa 
população para a necessidade da adoção de 
práticas preventivas, que, por sua vez, requerem 
o reconhecimento, por parte de adolescentes e 
jovens, de sua vulnerabilidade a essas condições. 
Os altos índices de morbidade e mortalidade 
relativos a causas externas entre adolescentes e 
jovens também merecem destaque e podem ser 
compreendidos à luz da crença na 
invulnerabilidade e na necessidade social de 
auto-afirmação.  

d) As adolescentes mulheres são o principal grupo 
de risco para mortalidade por homicídio na 
população brasileira, com ênfase em 
afrodescendentes, que residem em bairros pobres 
ou nas periferias das metrópoles, com baixa 
escolaridade e pouca qualificação profissional.  

e) Na velhice, os homens são levados a se 
confrontar com a própria vulnerabilidade, 
sobretudo porque nessa etapa do ciclo de vida 
muitos homens são levados a procurar ajuda 
médica diante de quadros irreversíveis de 
adoecimento, por não terem lançado mão de 
ações de prevenção ou de tratamento precoce 
para as enfermidades (WHO, 2001). 

 
36. Sobre a história dos assistentes sociais é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) A doutrina oficial da Igreja Católica (1930/1940) 
considera o homem como pessoa sobre a qual é 
possível reconstituir os valores morais da 
sociedade, que deve caminhar para o bem 
comum. 

b) Segundo os primeiros assistentes sociais, o 
cumprimento desta doutrina é assegurado por 
uma insólida formação moral.  

c) Ainda na perspectiva da formação moral e 
técnica, os assistentes sociais destacam a 
importância do estágio em que ocorre a 
“adaptabilidade” dos futuros assistentes sociais às 
circunstâncias sociais e situações que lhes são 
estranhas e que podem chocá-los ou escandalizá-
los. Contudo, a formação moral e o 
aperfeiçoamento, devem ser constantes entre os 
assistentes sociais, para que sua técnica não se 
degenere em tecnicismo, sua ciência em 
cientificismo e a profissão em profissionalismo.  

d) Na prática do assistente social, a inteligência e a 
vontade são colocadas a serviço da pessoa 
humana que caminha para Deus. Movendo-se, 
ainda, sob a perspectiva do neotomismo, na qual 
a pessoa humana dotada de inteligência pode 
orientar-se e orientar os outros para o bem 
comum, os assistentes sociais nesse período 
enfatizavam o aspecto vocacional contido na 
atuação profissional. 

e) Mais que uma escolha profissional, o Serviço 
Social em sua gênese se coloca como um 
compromisso de vida com o projeto de uma 
sociedade erigida sobre a idealidade cristã, aos 
moldes daquela postulada por Maritain. Sob tais 
propósitos, delineiam-se os atributos que deve ter 
um assistente social: “responsabilidade, sacrifício, 
perseverança, jovialidade, desinteresse material, 
capacidade de sentir, capacidade de adequar-se 
ao ritmo acidentado dos necessitados, maturidade 
(para não se assustar com a realidade a ser 
conhecida)”. 

 
37. Do Código de Ética do serviço social. Artigo 25º - A 

pena de suspensão acarreta ao Assistente Social a 
interdição do exercício profissional em todo o território 
nacional, pelo prazo de:  
 

a) 10 (dez) dias a 1 (um) ano.  
b) 20 (vinte) dias a 1 (um) ano.  
c) 30 (trinta) dias a 1 (um) ano. 
d) 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos. 
e) 40 (quarenta) dias a 2 (dois) anos. 

 
38. Lei 8742, de 07.12.1993 Dispõe Sobre a Organização 

da Assistência Social e dá outras providências. Art. 21. O 
benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 
________ para avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem: 
 

a) 6 (seis) meses. 
b) 1 (um) ano. 
c) 1 (um) ano e 6 (seis) meses. 
d) 2 (dois) anos. 
e) 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. 

 
39. Quanto ao ECA, é considerado crime, EXCETO: 

 
a) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
de manter registro das atividades desenvolvidas, 
na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, 
bem como de fornecer à parturiente ou a seu 
responsável, por ocasião da alta médica, 
declaração de nascimento, onde constem as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do 
neonato. 

b) Privar a criança ou o adolescente de sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar 
em flagrante de ato infracional ou inexistindo 
ordem escrita da autoridade judiciária 
competente. 

c) Submeter criança ou adolescente sob sua 
autoridade guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento: 

d) Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta 
Lei em benefício de adolescente privado de 
liberdade. 

e) Deixar de apresentar à autoridade judiciária de 
seu domicílio, no prazo de 5 (cinco) dias, com o 
fim de regularizar a guarda, adolescente trazido 
de outra comarca para a prestação de serviço 
doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou 
responsável. 
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40. É um tipo de cidadania que se construiu no Brasil a 

partir de 1930 que estipulava regras e pré-requisitos para a 
aquisição dos direitos de cidadão. Esse tipo de inclusão 
social levou em consideração o modelo de sociedade 
existente na época, que por sua vez guardava vínculos 
muito próximos com o Brasil Colônia, impedindo assim que 
as riquezas fossem plenamente exploradas. Por esta 
razão, o Estado adotou medidas para viabilização da 
cidadania por meio de um conjunto de normas e valores 
políticos, organizando assim um sistema de estratificação 
ocupacional definido por norma legal. Ou seja, eram 
cidadãos aqueles que tinham qualquer ocupação 
reconhecida e definida na lei. A cidadania passou a ser 
referenciada tendo como base três elementos: a 
regulamentação da profissão; a associação compulsória a 
um sindicato e a carteira profissional de trabalho. Os que 
não possuíam profissão regulamentada não eram 
considerados cidadãos e recebiam amparo da assistência 
social, que era feita através das Igrejas e da filantropia. 
O texto define: 
 

a) Cidadania Regulada. 
b) Democracia Direta. 
c) Clientelismo. 
d) Perfil Decisório. 
e) Sistema Dual. 

 
 
 

FIM DO CARDERNO 







