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1. De acordo com o artigo 203, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a intimação do Ministério Público, em 
qualquer caso, será feita: 
a) Por carta AR. 
b) Por correio eletrônico. 
c) Pessoalmente. 
d) Através de edital. 

 

2. Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz 
poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, entre outras, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, exceto: 
a) Afastamento por 24 horas do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida. 
b) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, 

com comunicação ao órgão competente, nos termos da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

c) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 
menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar. 

d) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
 

3. O SIBEC (Sistema de Benefício ao Cdadão) abrange os 
benefícios financeiros: 
a) Do Programa Bolsa Família e dos Programas 

Remanescentes ainda vigentes. 
b) Exclusivamente do Programa Bolsa Família. 
c) Exclusivamente dos Programas Remanescentes 

vigentes e não vigentes. 
d) Do Programa Bolsa Família e dos Programas 

Remanescentes vigentes e não vigentes. 
 

4. De acordo com a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,  
assinale a alternativa incorreta: 
a) As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público ou a pedido da ofendida. 

b) Se necessário à ofendida poderá entregar intimação ou 
notificação ao agressor. 

c) É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 
outras de prestação pecuniária, bem como a 
substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa. 

d) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais 
relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes 
ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da 
intimação do advogado constituído ou do defensor 
público. 

 

5. São consideradas metrópoles: 
a) Região com população superior a 100.000 habitantes. 
b) Região com população superior a 200.000 habitantes. 
c) Região com população superior a 700.000 habitantes. 
d) Região com população superior a 900.000 habitantes. 

 

6. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos, exceto de: 
a) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
b) Pais de alunos que não comparecem as reuniões 

escolares. 
c) Elevados níveis de repetência. 
d) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 

esgotados os recursos escolares. 
 

7. De acordo com artigo 10º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de: 
a) 6 anos. 
b) 10 anos. 
c) 18 anos. 
d) 20 anos. 

 

8. Artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social. A assistência 
social tem por objetivos: 

I. A proteção à família, à infância, à adolescência e à 
velhice. 

II. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 
III. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
IV. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. 

Podemos dizer que: 
a) A afirmação I não está completa, pois não mencionou 

proteção à maternidade. 
b) Todas as afirmações estão corretas, sem qualquer 

alteração. 
c) Duas dessas afirmações estão incorretas. 
d) A afirmação II está incorreta, pois citou a palavra 

“carentes”, descaracterizando os objetivos da LOAS. 
 

9. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos, 
exceto: 
a) Autoridade policial. 
b) ONG’S. 
c) Conselho Municipal do Idoso. 
d) Ministério Público. 

 

10. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer 
será proporcionada mediante descontos nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 
como o acesso preferencial aos respectivos locais. Esse 
desconto será de: 
a) Pelo menos 15%. 
b) Pelo menos 25%. 
c) Pelo menos 30%. 
d) Pelo menos 50%. 
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11. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 
Tutelar composto de quantos membros? 
a) 02. 
b) 04. 
c) 05. 
d) 08. 

 

12. Artigo 5º da Lei Orgânica da Assistência Social. A 
organização da assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 

I. Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
descentralizado das ações em cada esfera de governo. 

II. Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 

III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera do 
governo. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

13. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
que diz respeito “Da Proteção Judicial dos Interesses 
Individuais, Difusos e Coletivos”, regem-se pelas disposições 
da Lei 8.069 de 13/07/90, as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, 
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, exceto: 
a) De ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando. 
b) De atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência. 
c) De serviço de assistência social visando à proteção à 

família, à maternidade, à infância e à adolescência, 
bem como ao amparo às crianças e adolescentes que 
dele necessitem. 

d) De atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a sete anos de idade. 

 

14. Certos conceitos filosóficos são básicos à prática do Serviço 
Social. Não é um deles: 
a) Os indivíduos têm responsabilidade social, uns para 

com os outros. 
b) Há interdependência entre os indivíduos nesta 

sociedade. 
c) Há necessidades humanas comuns a toda pessoa, 

contudo as pessoas não são únicas e sim parecidas das 
demais. 

d) O individuo é a preocupação primária desta sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 

15. Dos conceitos abaixo assinale o incorreto: 
a) SUAS: Sistema Único de Assistência Social - é um 

sistema público com comando único, descentralizado, 
não contributivo que organiza e normatiza a Política 
Nacional de Assistência Social na perspectiva da 
universalização dos direitos regulando em todo o 
território nacional as ações sócio-assistenciais. 

b) CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS NO SUAS:  é a participação efetiva da 
sociedade organizada (Conferências de Assistência 
Social e Conselhos de Assistência Social) na definição, 
planejamento, implementação e avaliação da Política 
de Gestão de Recursos Humanos, necessária à 
implementação do SUAS, em cada esfera de governo. 

c) DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: é a transferência da gerência, da execução de 
ações e da prestação de serviços para instâncias de 
gestão e decisão mais próximas dos usuários e 
beneficiários. Segundo o artigo 11 da LOAS, a 
descentralização indica que as ações das três esferas 
de governo devem ser realizadas de forma articulada, 
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 
Federal e a coordenação e execução dos programas às 
esferas Estaduais e Municipais. 

d) MUNICÍPIOS EM NÍVEL DE GESTÃO PLENA: são aqueles 
que assumem a gestão da proteção básica na 
Assistência Social, devendo oferecer programas, 
projetos e serviços sócio-assistenciais que fortaleçam 
vínculos familiares e comunitários. 

 

16. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem 
de tê-la provida por sua família. O benefício de prestação 
continuada deve ser revisto a cada ________ para 
avaliação da continuidade das condições que lhe deram 
origem.  
A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 

 

17. Qual é a pena para quem submeter criança ou adolescente 
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento? 
a) Detenção de três meses a um ano. 
b) Detenção de seis meses a dois anos. 
c) Detenção de um a quatro anos. 
d) Detenção de dois a quatro anos. 

 

18. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de Assistência Social compete: 
a) Ao Distrito Federal e União. 
b) Ao Conselho Nacional de Assistência Social. 
c) Aos Estados e Municípios. 
d) Ao Conselho Estadual de Assistência Social. 
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19. Não faz parte das Diretrizes para as Entidades e 
Organizações de Assistência Social: 
a) Buscar, em parceria com o poder público, o tratamento 

salarial isonômico entre os trabalhadores da rede 
pública e da rede prestadora de serviços 
socioassistenciais. 

b) Capacitar seus trabalhadores, participando das 
atividades, cursos, palestras, seminários, promovidos 
pelos gestores estaduais, do Distrito Federal e 
municipais da Assistência Social. 

c) Manter atualizadas as informações sobre seus 
trabalhadores, disponibilizando as informações aos 
gestores para a alimentação do Cadastro Nacional de 
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. 

d) Participar na formulação e na execução da política de 
capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores para 
a Assistência Social, com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da eficiência, eficácia e efetividade do serviço 
público. 

 

20. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a 
autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código 
de Processo Penal: 

I. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e 
tomar a representação a termo, se apresentada. 

II. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a 
existência de mandado de prisão ou registro de outras 
ocorrências policiais contra ele. 

III. Ouvir o agressor e as testemunhas. 
Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

21. Assinale a alternativa incorreta. Ao idoso que esteja no 
domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito 
de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 
mais favorável. Não estando o idoso em condições de 
proceder à opção, esta será feita: 
a) Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e 

não houver tempo hábil para consulta a curador ou 
familiar. 

b) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério da Saúde. 

c) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
d) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contatado em tempo hábil. 
 
 
 
 
 
 
 

22. Assinale a alternativa incorreta. Consta na Lei 11.340/06, 
que a instituição dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada pela 
implantação das curadorias necessárias e do serviço de 
assistência judiciária. A União, o Distrito Federal, os Estados 
e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 
respectivas competências: 
a) Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de 

saúde e centros de perícia médico-legal especializados 
no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar. 

b) Centros de educação e de reabilitação para os 
agressores. 

c) Centros de atendimento semi-integral e disciplinar para 
mulheres e respectivos dependentes em situação de 
violência doméstica e familiar. 

d) Casas-abrigos para mulheres e respectivos 
dependentes menores em situação de violência 
doméstica e familiar. 

 

23. As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses 
coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência 
poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação 
constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, 
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 
economia mista que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, a proteção das pessoas portadoras de 
deficiência. Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias. Que deverão ser 
fornecidas dentro de ______________ da entrega, sob-
recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se 
utilizadas para a instrução da ação civil. 
A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) 5 dias. 
b) 10 dias. 
c) 15 dias. 
d) 20 dias. 

 

24. A Política Nacional de Assistência Social prevê na 
caracterização dos municípios urbanos a classificação de 
Municípios Pequenos II, os com população: 
a) Até 20.000 habitantes. 
b) Entre 20.001 a 50.000 habitantes. 
c) Entre 50.001 a 100.000 habitantes. 
d) Entre 100.001 a 150.000 habitantes. 

 

25. “Possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e 
dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
Estamos falando de: 
a) Acessibilidade. 
b) Elemento da urbanização. 
c) Mobiliário urbano. 
d) Ajuda técnica. 
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26. Assinale a alternativa incorreta, com relação ao Estatuto do 
Idoso: 
a) O Poder Público apoiará a criação de universidade 

aberta para as pessoas idosas e incentivará a 
publicação de livros e periódicos, de conteúdo e 
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a 
leitura, considerada a natural redução da capacidade 
visual. 

b) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, igualmente a qualquer outro funcionário. 

c) As instituições de saúde devem atender aos critérios 
mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, 
promovendo o treinamento e a capacitação dos 
profissionais, assim como orientação a cuidadores 
familiares e grupos de autoajuda. 

d) Os meios de comunicação manterão espaços ou 
horários especiais voltados aos idosos, com finalidade 
informativa, educativa, artística e cultural, e ao público 
sobre o processo de envelhecimento. 

 

27. De acordo com a Lei 11.340/06, poderá o juiz, quando 
necessário, sem prejuízo de outras medidas, exceto: 
a) Determinar a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, antes do 
afastamento do agressor. 

b) Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa 
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 

c) Determinar a separação de corpos. 
d) Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 

prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos 
e alimentos. 

 

28. O SUAS Web é o sistema informatizado que o “Ministério 
do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome” utiliza 
para ordenar e garantir o repasse dos valores de co-
financiamento federal das ações continuadas da assistência 
social pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos 
Fundos municipais, do Distrito Federal e estaduais. O 
lançamento e a validação das informações que compõem o 
Plano de Ação, bem como sua avaliação pelo Conselho de 
Assistência Social competente, deverá ocorrer no SUAS 
Web até o dia __________________ de cada ano, para 
efeito no exercício subsequente. 
A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) 10 de janeiro. 
b) 22 de março. 
c) 31 de outubro. 
d) 31 de dezembro. 

 

29. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com:  
a) Idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos. 
b) Idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. 
c) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
d) Idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

 
 
 
 

30. Qual é a pena para quem negar, sem justa causa, a alguém, 
por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou 
trabalho? 
a) Reclusão de 1 a 2 anos, e multa. 
b) Reclusão de 6 messes a 2 anos, e multa. 
c) Reclusão de 6 messes a 1 ano, e multa. 
d) Reclusão de 1 a 4 anos, e multa. 

 

31. Em conforme com a Lei Maria de Penha, no que diz “Das 
Medidas Protetivas de Urgência, rcebido o expediente com 
o pedido da ofendida, caberá ao juiz: conhecer do 
expediente e do pedido e decidir sobre as medidas 
protetivas de urgência; determinar o encaminhamento da 
ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o 
caso; comunicar ao Ministério Público para que adote as 
providências cabíveis. Para cumprir essas medidas, qual 
prazo o juiz terá? 
a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 36 horas. 
d) 48 horas. 

 

32. Compete aos Estados de acordo com a LOAS, exceto: 
a) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 

programas e os projetos de enfrentamento da pobreza 
em âmbito regional ou local. 

b) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral 
c) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência. 
d) Estimular e apoiar técnica e financeiramente as 

associações e consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social. 

 

33. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional 
de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios: 

I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da 
sociedade civil, de modo a assegurar a plena 
integração da pessoa portadora de deficiência no 
contexto socioeconômico e cultural. 

II. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais 
e operacionais que assegurem às pessoas portadoras 
de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o 
seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

III. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que 
devem receber igualdade de oportunidades na 
sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 
assegurados, sem privilégios ou paternalismos. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 
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34. É uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir 
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercida. Trata-
se de: 
a) Incapacidade. 
b) Deficiência permanente. 
c) Deficiência temporária. 
d) Deficiência intermitente. 

 

35. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 
Nos veículos serão reservados quantos assentos para os 
idosos, devidamente identificados com a placa de 
reservado preferencialmente para idosos? 
a) 5% dos assentos. 
b) 10% dos assentos. 
c) 15% dos assentos. 
d) 20% dos assentos. 

 

36. O Muro de Berlim foi construído em 1961 pelo governo da 
Alemanha Oriental e logo se tornou símbolo máximo da 
Guerra Fria. Sua destruição em 1989 pode ser considerada 
um marco do fim desse período. Sobre sua construção, 
pode-se afirmar que: 
a) Foi decorrente do fato de milhares de alemães 

orientais migrarem para Berlim Ocidental, atraídos 
pelas oportunidades de uma vida melhor na Alemanha 
capitalista. 

b) Foi causada pela necessidade de impedir a entrada de 
tropas da Alemanha Ocidental na parte oriental de 
Berlim. 

c) Foi causada pelo medo de parte da população de 
Berlim Ocidental migrar para a parte Oriental, onde os 
salários eram maiores em relação ao lado ocidental. 

d) Foi decorrente da pressão dos Estados Unidos da 
América para evitar a fuga de presos políticos alemães 
para o lado oriental, pertencente à antiga URSS. 

 

37. Leia o texto abaixo: 
 
Líder do Hamas diz que ao menos 8 frotas partirão para 
Gaza após a Copa 
CIDADE DE GAZA - Israel deve esperar pelo menos mais oito 
frotas de ajuda humanitária direcionada a Gaza após a 
realização da Copa do Mundo da Fifa, disse nesta segunda-
feira, 28, um líder do partido militante palestino Hamas ao 
jornal britânico The Independent, citado pelo diário 
israelense Ha'aretz. "Depois da Copa do Mundo, pelo menos 
oito navios virão do Golfo", disse Mahmoud Zahar. O líder 
do Hamas também disse esperar que durante o mês do 
Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, "muitos 
outros barcos" devem partir em direção ao território 
palestino. O líder do Hamas também reiterou suas críticas 
ao que chamou de rejeição de Israel a uma troca de 

prisioneiros pelos soldados israelenses Gilad Shalit, 
prisioneiro dos palestinos desde 2006. "Até agora, a 
intenção de Israel não é chegar a um acordo", disse. 
 
Sobre o grupo Hamas, pode-se afirmar que: 
a) É formado por grupos em apoio a Israel contra o povo 

palestino, na luta pelo petróleo do Oriente Médio.  
b) É uma organização palestina, de orientação sunita. É o 

mais importante movimento fundamentalista islâmico 
palestino. 

c) É uma instituição católica de luta pelos direitos cristãos 
na Palestina. 

d) É um partido político hindu, que busca recuperar terras 
ocupadas por judeus no Oriente Médio. 

 

38. Massa de ar é uma grande porção da atmosfera que 
contém temperatura e umidade próprias. Uma massa 
equatorial caracteriza-se por: 
a) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

altas latitudes. São quentes e secas. 
b) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

baixas latitudes. São quentes e úmidas. 
c) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

medias longitudes. São quentes e secas. 
d) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

baixas longitudes. São quentes e úmidas. 
 

39. Aponte a alternativa em que o termo sublinhado foi 
empregado incorretamente:  
a) Não foi fazer a prova porque estava insegura. 
b) Como agiram mal, os anfitriões da festa pediram 

desculpas aos convidados. 
c) Se não comprarmos os materiais necessários, não 

teremos condições de prosseguir a obra. 
d) Acerca de cinco anos não tirava férias. 

 

40. Na oração Isto lhe será necessário, o termo sublinhado se 
classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 

 

41. O acento grave indicativo de crase na frase abaixo se 
justifica pela regra: 
Ele agradou à enteada como se fosse sua filha. 
 
a) O termo antecedente exige, por sua regência, a 

preposição e o termo consequente admite o artigo a. 
b) Nas locuções prepositivas formadas com palavras 

femininas. 
c) Nas combinações da preposição com o pronome 

demonstrativo. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_palestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sunita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_isl%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestino
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42. Assinale a alternativa em que há erro de concordância 
verbal, segundo a norma culta: 
a) Quem estragou o sofá foram os meninos. 
b) Enfeitaram-se as ruas com artigos natalinos. 
c) Cada um dos apostadores poderão vencer. 
d) Hoje são vinte e seis de setembro. 

 

43.  Ao se dar conta do erro que cometera, modificou a 
sentença, e com modéstia pediu desculpas ao réu. Indique 
a alternativa que possui o mesmo significado da frase 
acima: 
a) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
b) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 
c) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
d) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 
 

44. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Já era meio-dia e ____, e ainda resistia ___ calúnias sem 
dizer uma única palavra. 
a) Meia – as. 
b) Meio – as. 
c) Meia – às. 
d) Meio – às. 

 

45. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) Obtenção – notoriedade – universalizar. 
b) Cafageste – geringonça – jenipapo. 
c) Remissão – contenção – pretenção. 
d) Enxaqueca – impecilho – pontiagudo. 

 

46. Seja x um número real. Se os números       e       são 

dois números inteiros consecutivos, então, o valor de x 
pode ser: 

a)  
  . 

b)   
   . 

c)   
  . 

d)  
   . 

 

47. Os salários de dois executivos estão entre si na razão de 
4:5. Se o triplo do menor dos salários menos o dobro do 
outro é igual a R$ 1.500,00, o maior salário é: 
a) R$ 4.230,00. 
b) R$ 3.750,00. 
c) R$ 4.820,00. 
d) R$ 3.540,00. 

 
 
 
 
 
 

48. O volume de uma pirâmide de altura 18 cm, cujo polígono 
da base é um trapézio isósceles de lados 5 cm, 5 cm, 6 cm, 
12 cm é: 
a) 108 cm³. 
b) 312 cm³. 
c) 216 cm³. 
d) 361 cm³. 

 

49. O capital de R$ 100.000,00 foi aplicado a uma taxa de 12% 
ao ano, a juros compostos durante três anos. Sendo assim, 
qual o montante aproximado no final da aplicação? 
a) R$ 150.982,60. 
b) R$ 120.568,20. 
c) R$ 140.492,80. 
d) R$ 130.342,50. 

 

50. No Natal, o dono de uma empresa resolve premiar 3 
funcionários que tiveram o menor número de faltas 
durante o ano. Para isso, reparte R$ 52.000,00 em partes 
inversamente proporcionais ao número de faltas deles. 
Selecionou-se os 3 menos faltosos: Flávio, com duas faltas, 
Diogo com 4 e Rogério com 3. Diante disso, classifique os 
itens abaixo em V(verdadeiro) e F(falso), e indique a 
alternativa que os relaciona corretamente: 

I. Flávio recebeu R$ 18.000,00. 
II. Diogo recebeu R$ 12.000,00 a menos que Flávio. 

III. Rogério recebeu R$ 4.000,00 a mais que Diogo. 
IV. Flávio recebeu R$ 8.000,00 a menos que Rodrigo. 

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

 




