
ASSISTENTE SOCIAL 
 

Português 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05. 

Abaixo o mito da “crítica construtiva”. 
(Eugênio Bucci) 

 
 Quase todo mundo concorda: a TV que temos nos 
domingos à tarde nunca foi tão ruim. Passamos por uma tal 
sucessão de excrescências nesses gugus-faustões que tudo 
se reduziu a uma pasmaceira continental. Um pequeno 
paradoxo: a soma de todos os ingredientes apelativos não 
resulta mais num circo chocante, mas enfadonho. Não há 
mais excesso que consiga nos surpreender. Daí a chatice. Dá 
até preguiça. Ligar a TV no domingo à tarde é como conversar 
com alguém que se imagina brilhante mas é apenas mal-
educado. Você sabe que, lá pelas tantas, o sujeito vai desferir 
um palavrão fora de contexto, vai proclamar uma estultice em 
voz alta, vai constranger quem estiver por perto. Você só não 
fica estupefato porque, em se tratando do tal cidadão, já 
espera dele a incontinência bestialógica. Esse sujeito é a TV 
nas tardes de domingo.  
[...]       

(Revista Escola. São Paulo: Abril, set. 2001. p. 52.) 
 

01. De acordo com o início do texto, qual a afirmação com que 
quase todos concordam? 
 
(A) Quase ninguém concorda que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores. 
(B) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, são ótimos. 
(C) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores. 
(D) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de sábado e domingo, são maravilhosos. 
 
02. A que tudo se reduziu, segundo o texto? 
 
(A) A programas sem nada de interessante, transmitidos para 
todo o país. 
(B) A programas muito interessantes, transmitidos para todo o 
país. 
(C) A programas instrutivos, transmitidos para todo o país. 
(D) N.D.A. 
 
03. Por que o telespectador não fica mais surpreso com esse 
tipo de comportamento? 
 
(A) Porque já se espera que se diga uma série de notícias  
boas e construtivas nesses programas. 
(B) Porque já se espera que haverá muitas histórias infantis. 
(C) Porque já se espera que haverá uma programação com 
notícias de primeiro mundo.  
(D) Porque já se espera que se diga uma série de bobagens 
nesses programas. 
 
04. Que comportamentos previsíveis existem por parte dos 
que comandam os programas de domingo, segundo o texto? 
 
(A) Podem desferir palavras amigas, a qualquer momento. 
(B) Podem desferir um palavrão, sem nenhum motivo, a 
qualquer momento e dizer uma tolice em voz alta para deixar 
constrangido quem estiver por perto. 
(C) Podem contar piadas e dançarem, a qualquer momento, e 
ainda dizerem palavras de elogio a quem estiver por perto. 
(D) N.D.A. 
 
05. Substitua os termos em destaque, por palavras ou 
expressões que você entenda terem o mesmo significado: 
 
I.     “...Vai proclamar uma estultice em voz alta...” 
II.    “... não resulta mais um circo chocante, mas enfadonho.” 

III.   “Você só não fica estupefato...” 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) tolice – alegre - brilhante 
(B) tolice – sem graça - espantado 
(C) nervoso – radiante - curioso 
(D) chatice – agitado – brilhante 
 
06. Qual opção completa corretamente a frase abaixo? 
 
“Ainda _________ furiosa, mas com ___________ violência, 
proferia injúrias ____________ para escandalizar os mais 
arrojados.” 
 
(A) meio – menos - bastantes 
(B) meia – menos - bastante 
(C) meio – menos - bastante 
(D) meia – menos – bastantes 
 
07. Preencha as lacunas da frase abaixo com a alternativa 
que a complete corretamente: 
 
“Pela estrada ___________ ela, o pai e eu: o relógio _______ 
três horas.” 
 
(A) vinham - deram 
(B) vinham - davam 
(C) vínhamos - deram 
(D) vínhamos – dera 
 
08. "Incrível o número de leviandades que se falam sobre a 
cidade." 
 
Marque a assertiva incorreta a respeito dos aspectos 
gramaticais da frase acima: 
 
(A) A palavra "se" não exerce função sintática: é partícula 
apassivadora. 
(B) A palavra "que" classifica-se como pronome relativo e tem 
como termo antecedente a palavra "leviandades". 
(C) A expressão "sobre a cidade" exerce a função de adjunto 
adverbial de lugar. 
(D) Caso o pronome "se" fosse suprimido, não haveria 
prejuízo para o sentido do período, mas tal alteração 
repercutiria na relação sintática dos termos da oração. 
 

Texto para as questões 09 e 10 
 

Contos de vigário 
 

 Passam-se tempos sem que ouçamos falar em 
contos de vigário. Muito bem. Tornamo-nos otimistas, 
imaginamos que, se a reportagem não menciona esses 
espantosos casos de tolice combinada com safadeza, 
certamente os homens ficaram sabidos e melhoraram. 
 Pensamos assim e devemos estar em erro. 
Provavelmente esse negócio continua a florescer, mas as 
vítimas têm vergonha de queixar-se e confessar que são 
idiotas. Raras vezes um cidadão se resolve a afrontar o 
ridículo, e vai à polícia declarar que, não obstante ser parvo, 
teve a intenção de embrulhar o seu semelhante, 
 O que ele faz depois de logrado é meter-se em casa, 
arrancar os cabelos, evitar os espelhos e passar uns dias de 
cama, procedimento que todos nós adotamos quando, em 
consequência de um disparate volumoso, nos sentimos 
inferiores ao resto da humanidade. Convenientemente curado, 
cicatrizado, esquecida a fraqueza, o sujeito levanta-se e 
adquire consistência para realizar nova tolice. E assim por 
diante, até a hora da tolice máxima, em que ninguém reincide 
porque isto é impossível.  

(a.t.d.) 
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09. Assinale a opção em que o sinônimo proposto 
corresponde à acepção com que o termo foi empregado no 
texto. 
 
(A) “combinada”  (linha 4) – organizada 
(B) “declarar” (linha 10) - desvendar 
(C) “embrulhar” (linha 11) - tapear 
(D) “logrado” (linha 12) – alcançado 
 
10. Quanto à descrição gramatical de elementos do texto, 
assinale a opção correta. 
 
(A) A forma verbal “Passam-se” (linha 1) está no plural para 
atender à regra gramatical de concordância com o sujeito da 
oração. 
(B) Em “Tornamo-nos” (linha 2), a supressão do s é prescrita 
para se evitar o efeito do eco. 
(C) O verbo “queixar-se” (linha 8), utilizado no texto como 
verbo pronominal, conjuga-se facultativamente sem o 
pronome. 
(D) Em “levanta-se” (linha 17), a partícula “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 
 

Conhecimentos Específicos e Legislação 
 
11. Maria do Carmo Carvalho considera que a política 
brasileira: 
 
(A) tem leves traços elitistas, decorrentes do passado rural do 
país, mas isto não impede que haja privilégios dos grupos 
majoritários da população. 
(B) expressa plenamente o “Estado de Bem Estar” 
favorecendo a expansão dos direitos desde o pós-guerra. 
(C) até os anos 80, tem um caráter assistencialista e tutelar, 
fragmentando os indivíduos na forma de atenção pública.  
(D) nenhuma das respostas anteriores. 
 
12. A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS disciplina a 
gestão pública da política de assistência social no território 
brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes federativo, 
em consonância com a Constituição da República de 1988, a 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e as legislações 
complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece:  
 
(A) Caráter do SUAS, CRESS e INSS  
(B) Funções da política pública de assistência social para 
extensão da proteção social de São Paulo e Rio de Janeiro 
(C) Instâncias de articulação, pactuação e deliberação que 
compõem o processo democrático de gestão do SUAS  
(D) Funções dos órgãos Federais, Estaduais e Municipais 
 
13. O acompanhamento da frequência escolar das crianças e 
adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família tem, 
dentre outros, os seguintes objetivos:  
 
(A) Garantir às crianças e adolescentes, cujas famílias 
recebem esse benefício, o acesso ao direito básico que é a 
educação particular  
(B) Colocar a questão da escolarização no bojo de uma 
política social que busca a emancipação das famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade e risco 
socioeconômico  
(C) Proporcionar condições mínimas necessárias para a 
permanência das crianças e adolescentes na escola particular  
(D) Nenhuma das respostas anteriores 
 
14. A gestão da assistência social é estabelecida de acordo 
com a PNAS/2004, em níveis diferenciados, entre inicial, 
básica e plena, e entre elas, o respeito à diferenciação do 
porte dos municípios brasileiros, das condições de vida de sua 
população rural e urbana e da densidade das forças sociais 
que os compõem. Nessa perspectiva, diversas têm sido as 
iniciativas do governo federal em estabelecer novas bases de 
sua regulação entre as quais se destacam:  

 
(A) Decreto nº 5.074/04 que reordena a Secretaria Nacional de 
Assistência Social – SNAS à luz das deliberações da IV 
Conferência Nacional de Assistência Social  
(B) Comando único das ações da assistência social dado pela 
Lei nº 10.869/04, que cria o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Particular do Combate à Fome – MDS 
(C) Decreto nº 5.003/04 que restituiu autonomia à sociedade 
civil no processo de escolha de seus representantes no 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
internacional  
(D) Lei 2010/08, que cria a Secretaria de Assistência Social. 
 
15. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal Nº 
8.069/1990 - DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO - Seção I 
- Disposições Gerais: Art. 90 - As entidades de atendimento 
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
assim como pelo planejamento e execução de programas de 
proteção e sócio-educativos destinados a crianças e 
adolescentes, em regime de: 
 
(A) orientação, controle financeiro e apoio sócio-familiar 
(B) apoio sócio-educativo em meio aberto 
(C) liberdade assistida sócio-familiar 
(D) Nenhuma das alternativas 
 
16. Mediação é a categoria que dá direção e qualidade à 
prática, baseada no método dialético Marxista, resultado de 
um processo dinâmico e ativo desenvolvido pela interação 
entre as pessoas, objetos, conceitos, preconceitos, 
instituições, enfim uma rede de associações em que o usuário 
é tido como sujeito engajado na construção de sua própria 
história: 
 
(A) A função do Assistente Social é intervir colocando 
obstáculos e mediando essa construção, puxando os vários 
fios alternativos que darão origem a alternativas 
(B) Construir mediação é construir o significado indeterminado 
da realidade concreta para poder intervir de maneira eficaz na 
perspectiva da transformação e/ou superação da mesma 
(C) A instituição, apesar da rede complexa de suas 
contradições, ainda assim se constitui como espaço de 
construção social onde as mediações encontram ambiente 
para as dispersões entre profissional sem os usuários 
(D) A função da Assistência Social é a de tomar partido da 
situação 
 
17. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - TÍTULO VIII Da 
Ordem Social - Art. 194. (*) A seguridade social compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 
 
(A) não universalidade da cobertura e do atendimento 
(B) não uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais 
(C) não seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços 
(D) Nenhuma das alternativas 
 
18. De acordo com a LOAS - Art. 5º - A organização da 
assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 
 
(A) centralização político-administrativa para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações 
em cada esfera de governo 
(B) participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações privadas em todos os níveis 
(C) primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera do governo 
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(D) Centralização do poder no Governo Federal 
 
19. No âmbito do Serviço Social, os processos de atenção às 
famílias fazem parte da história da profissão. Segundo Neder 
(1996), os assistentes sociais são os únicos profissionais que 
têm a família como objeto privilegiado de intervenção durante 
toda sua trajetória histórica; ao contrário de outras profissões 
que a privilegiam em alguns momentos e, em outros, a tiram 
de cena: 
 
(A) pela articulação explícita entre referências teóricas e ação 
profissional que aparece quando o assistente social tem uma 
formação específica na área da família, que, geralmente, se 
faz através de outras áreas. Este é o caso, por exemplo, do 
boom da terapia familiar que passa a ser discutida como algo 
que “ainda não tem lugar no Serviço Social” como afirmaram 
alguns profissionais 
(B) pela presença de discriminação quanto à natureza das 
ações direcionadas ao atendimento das famílias, em muitos 
serviços. Um exemplo disso é que sob a denominação de 
orientação da família, que aparece como uma categoria-chave 
do processo de intervenção está agrupada condutas e 
procedimentos totalmente diversos 
(C) pela utilização de categorias patronais de análise sem o 
devido conhecimento ou discernimento quanto às matrizes 
teóricas às quais estão vinculadas. Na descrição das ações 
profissionais impera a utilização indiscriminada de 
determinadas categorias que demonstram a precária clareza 
metodológica sobre o escopo de suas ações 
(D) Nenhuma das respostas anteriores 
 
20. LEI N.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. Parágrafo único - 
A garantia de prioridade compreende: 
 
(A) atendimento preferencial imediato e individualizado junto 
aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população com renda mínima e doente 
(B) preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas 
(C) destinação sem privilégios de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso 
(D) Atendimento preferencial à população de Classe A 
 
21. O Serviço Social, para Carmelita Yasbek: 
 
(A) privilegia a função de ajustamento dos setores excluídos e 
subalternizados à realidade social capitalista. 
(B) atua na relação Estado com os setores excluídos e 
subalternizados, mediando políticas sociais e assistenciais, na 
concretização da tarefa reguladora do Estado na vida social. 
(C) atua diretamente na produção e reprodução social 
afetando o processo produtivo nacional. 
(D) nenhuma das alternativas está correta. 
 
22. Conforme Art. 5º da Lei n. º 8.080, de 19 de setembro de 
1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
 
(A) a não identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde 
(B) a formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico, artesanal, cultural e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei 
(C) a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas 
(D) A proteção aos serviços de usuários de autarquias 
 
23. De acordo com o Art.3º da Lei Orgânica de Ferraz de 
Vasconcelos, o Município tem como competência privativa 
legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe entre 
outras as seguintes atribuições: 
 

(A) elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
os orçamentos anuais 
(B) instituir e arrecadar os tributos, fixar e cobrar os preços 
públicos e outros ingressos, de sua competência, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei 
(C) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual 
(D) Todas as alternativas estão corretas 
 
24. De acordo com o art. 32 da Lei Orgânica do Município de 
Ferraz de Vasconcelos, independentemente de convocação, a 
sessão legislativa anual desenvolve-se de ...................... e de 
.........................., podendo ser antecipada ou adiada, caso a 
data da sessão ordinária recaia em feriado ou ponto 
facultativo. 
 
Assinale abaixo a alternativa que corresponda às lacunas da 
questão. 
 
(A) 1º/02 a 30/06 e de 1º/08 a 15/12 
(B) 15/01 a 15/06 e de 1º/07 a 30/11 
(C) 1º/02 a 15/06 e de 16/07 a 15/12 
(D) 02/01 a 30/06 e de 1º/08 a 15/12 
 
25. A função Legislativa é exercida pela Câmara Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos, composta de Vereadores, eleitos 
através do sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 
.......... anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto ........ 
e .......... 
 
(A) vinte e um, indireto, secreto. 
(B) dezesseis anos, direto e aberto. 
(C) dezoito, direto, secreto. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
 
26. A ética como pressuposto teórico-político que remete para 
o enfrentamento das contradições postas à Profissão, a partir 
de uma visão crítica, e fundamentada teoricamente, das 
derivações ético-políticas do agir do (a) Assistente Social está 
inserido: 
 
(A) Empenho na adição de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças 
(B) Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões 
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual 
(C) Opção por um projeto profissional desvinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem societária, sem 
dominação exploração de classe, etnia e gênero 
(D) Nenhuma das respostas anteriores 
 
27. Lei 8.080/1990 - Art. 16 - A direção nacional do Sistema 
Único da Saúde (SUS) compete: 
 
(A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação, 
transporte, diversão e nutrição 
(B) participar na formulação e na implementação das políticas 
partidárias 
(C) relativas às condições e aos ambientes de trabalho, do lar 
e em hospitais 
(D) Nenhuma das respostas anteriores 
 
28. Reinaldo Pontes *Do ponto de vista endógeno da 
profissão, o processo de renovação conhecido como 
Reconceituação foi aparentemente inaugurado por focos de 
insatisfação teórico-ideológico e metodológica com os quadros 
referenciais até então hegemônicos na profissão: 
 
(A) Convergiram, neste processo, vetores de dissolução dos 
marcos teóricos vigentes, nos mais diversos planos de 
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existência da profissão, fazendo com que nas agências 
formadoras, nas instâncias de organização e pesquisa do 
Serviço Social, se erguessem novas tentativas de fundação 
teórica da profissão. 
(B) Não convergiram, neste processo, valores de associações 
dos marcos teóricos vigentes, no mais diversos planos de 
Assistência Social, se erguessem novas tentativas de 
fundação teórica e prática da profissão. 
(C) Um dos eixos de debates que predominou no processo de 
remoção da profissão foi a tão propalada relação teoria-
prática, no Serviço Social, mediada por enfoques analíticos 
muito diferenciados, nas respectivas vertentes filosóficas. 
(D) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
29. No âmbito do Serviço Social, os processos de atenção às 
famílias fazem parte da história da profissão. Segundo Neder 
(1996), os assistentes sociais são os únicos profissionais que 
têm a família como objeto privilegiado de intervenção durante 
toda sua trajetória histórica; ao contrário de outras profissões 
que a privilegiam em alguns momentos e, em outros, a tiram 
de cena. 
 
(A) pela presença de discriminação quanto à natureza das 
ações direcionadas ao atendimento das famílias, em muitos 
serviços. Um exemplo disso é que sob a denominação de 
orientação da família, que aparece como uma categoria-chave 
do processo de intervenção está agrupada condutas e 
procedimentos totalmente diversos. 
(B) pela utilização de categorias patronais de análise sem o 
devido conhecimento ou discernimento quanto às matrizes 
teóricas às quais estão vinculadas. Na descrição das ações 
profissionais impera a utilização indiscriminada de 
determinadas categorias que demonstram a precária clareza 
metodológica sobre o escopo de suas ações. 
(C) pela articulação explícita entre referências teóricas e ação 
profissional que aparece quando o assistente social tem uma 
formação específica na área da família, que, geralmente, se 
faz através de outras áreas. Este é o caso, por exemplo, do 
boom da terapia familiar que passa a ser discutida como algo 
que “ainda não tem lugar no Serviço Social” como afirmaram 
alguns profissionais. 
(D) Nenhuma das respostas está correta. 
 
30. Vicente Faleiros considera que as questões metodológicas 
do Serviço Social, são historicamente determinadas e também 
condicionadas por seu objeto, situando dois grandes 
paradigmas que, de maneira geral, vêm orientando a prática 
profissional.  
 
São eles: 
 
(A) o funcionalista-tecnocrático e o dialético-político. 
(B) o funcionalista-hermenêutico e o dialético-político. 
(C) o funcionalista-crítico e o fenomenológico. 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
 
 

 
 

31. ENO Environment Online é uma escola virtual e rede 
global para o desenvolvimento sustentável e paz no planeta. 
Escolas ao redor do mundo estudam as questões ambientais, 
compartilham conhecimentos e resultados de aprendizagem 

em suas localidades e na rede mundial e fazem pactos 
concretos para alcançar o equilíbrio com o planeta. 
   Foi fundada há 10 anos e é coordenado pelo Programa ENO 
sediado em Joensuu, na Finlândia.  
   Tem inúmeras organizações parceiras e redes, incluindo a 
Organização das Nações Unidas para o Ambiente. Nosso 
tradicional ENO TREE PLANTING DAY - Eno de Plantar 
árvores, será: 
 
(A) No dia 10 de outubro de 2010 
(B) No dia 23 de setembro de 2010 
(C) No dia 21 de setembro de 2010 
(D) No dia 22 de setembro de 2010 
__________________________________________________ 
 
32. A erupção do vulcão Karangetang, um dos mais ativos da 
__________, deixou várias pessoas feridas e pelo menos 
quatro desaparecidos nesta sexta-feira (6/08/2010), segundo 
fontes da polícia, entrevistadas pela agência de notícias EFE. 

(Notícias* Em São Paulo - 06/08/2010-16h27) 
 

Assinale a opção que achar correta para o preenchimento da 
lacuna acima: 
 
(A) Tanzânia  
(B) Indonésia 
(C) Itália 
(D) Grécia 
__________________________________________________ 
 
33. As novas cédulas do real começaram a ser feitas nesta 
sexta-feira (06/08/2010)na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.  
As notas começarão a circular em novembro de 2010. As 
demais, circularão a partir de 2012. 
 
Qual o valor dessas notas? 
 
(A) R$ 50,00 e R$ 100,00 
(B) R$ 20,00 e R$ 50,00 
(C) R$ 50,00 e R$ 10,00 
(D) R$ 100,00 e R$ 20,00 
__________________________________________________ 
 
34. A Secretaria Estadual da Saúde já disponibilizou aos seus 
645 municípios 7,2 milhões de doses da _________. As 
Prefeituras terão até o fim de setembro para elaborar suas 
campanhas, muito embora grande parte delas já comecem 
suas atividades em agosto. 
 
Assinale qual alternativa você acha correta: 
 
(A) Vacina Anti-Alérgica 
(B) Vacina Anti-Rábica 
(C) Vacina Anti-Mofo 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
35. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de 
produtos renováveis, a Petrobrás Distribuidora participa da 
iniciativa por meio do abastecimento dos veículos testados 
com o diesel AMYRIS (AMD 10), que se equipara aos padrões 
dos combustíveis derivados do petróleo, mas com o diferencial 
de ter emissão reduzida de poluentes em mais de 80%.[...] 

     
 (http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?p=26422 - 

21 de julho de 2010 / 14:31) 
 
O diesel AMYRIS (AMD 10) é proveniente de que produto? 
 
(A) batata 
(B) garrafas pet 
(C) carnaúba 
(D) Cana-de-açúcar 
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36. Em “Propriedades de Vídeo”, conforme imagem abaixo, é 
possível alterar a “Resolução da Tela” e a “Qualidade da cor”, 
em qual aba existem essas opções? 
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Configurações 
 
37. Com relação a teclas de atalho, é correto afirmar que: 
 
I   Ctrl + C - Copia uma seleção. 
II  Ctrl + V - Recorta uma seleção. 
III Ctrl + U - Localiza e substitui palavras. 
IV Ctrl + I - Abre tela de impressão. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) I, III 
(D) I, II, III, IV 
 
38. No Microsoft Word existem ferramentas para: 
 
I – Resumo de textos  
II – Envelopes e Etiquetas 
III – Mala Direta 
IV – Banco de dados 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) II, III e IV 
(D) I, II, III, IV 
 
39. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a 
fórmula =MÁXIMO(B2:B5), na célula B7, qual valor será 
retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 218 
(B) 79 
(C) 15 
(D) ERRO 
 
40. Escolha a alternativa incorreta: 
 
(A) No Microsoft Excel existem filtros avançados para 
tratamento de dados. 
(B) No Microsoft Word existe uma ferramenta de criação de 
resumos automáticos. 
(C) No Microsoft Windows XP, não é possível restaurar os 
itens que foram para a lixeira. 
(D) No Microsoft Word existe um limite de 500 páginas. 
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