Língua Portuguesa – Ensino Superior
Facebook
1.

O Facebook tem rendido muitas risadas entre ____ e minhas amigas. Temos um grupo que se
reúne
2. com certa frequência (da maneira antiga: ao vivo), e volta e meia surge o assunto. Claro que todas
estão
3. na rede social, com ________ de duas. Duas mulheres de Neanderthal, entre as quais, eu. Antes
não
4. estávamos no Facebook, porque não nos fazia a menor falta, mas agora não estamos porque virou
5. questão de honra. Tem sido uma ________ resistir à ___________ de quem alega que estamos
“fora
6. do mundo”.
7.
A Danusa Leão afirma, em seu último livro, que é um mico a gente tornar público que não
entende
8. nada de rede social. É mais moderno dizer que está por dentro, mesmo que não saiba ligar um
9. computador. Ai, Danusa, tarde demais. Já pendurei na parede meu diploma de _________. Tenho
10. mestrado e doutorado em ________ virtual.
Adaptado de Martha Medeiros, Zero Hora, 29 de Janeiro de 2012.
Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5:
01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 9.
a)
b)
c)
d)

eu – escessão – preistórica
eu – exceção – pré-histórica
mim – exceção – pré-histórica
mim – excessão – prehistórica

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 5 e 10.
a)
b)
c)
d)

diversão – insistênsia – alienassão
diversão – insistência – alienação
diverção – insistência – alienação
diversão – insistência – halienação

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto:
I – O texto trata de inclusão digital.
II – O texto destaca que é importante participar de redes sociais.
III – A autora considera mudar sua opinião sobre fazer parte de redes sociais.
Estão erradas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

Todas acima
Apenas a I
Apenas a II
Apenas a III

04. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto:

I – A substituição da expressão “volta e meia” (linha 2) pode ser substituída por “meia volta”, sem
alterar a compreensão do texto.
II – A expressão “um mico” (linha 7) não pode ser substituída por “uma vergonha”, sem alterar o
sentido do texto.
III – A autora tem mestrado e doutorado em comunicação virtual
Marque a alternativa que aponta as afirmativas falsas:
a)
b)
c)
d)

Apenas a I
Apenas a II
Apenas a III
Todas acima

05. A substituição da palavra “parede” (linha 9), por “painel” implicaria na mudança de quantas outras
palavras para manter a correção gramatical do texto?
a)
b)
c)
d)

uma
duas
três
nenhuma

06. Qual palavra abaixo pode trocar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas com a
troca do artigo que a anteceda?
a)
b)
c)
d)

Advogado
Arquiteto
Professor
Gerente

07. No contexto das frases abaixo, qual das palavras em negrito não é um adjetivo?
a)
b)
c)
d)

As pequenas empresas pagam menos impostos
Amanhã haverá feriado municipal
Hoje pela manhã corri muito
Os resultados das provas serão divulgados no dia seguinte

08. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta dois fonemas?
a)
b)
c)
d)

Complexo
Próximo
Executivo
Luxo

09. A forma verbal “há” leva acento ortográfico porque:
a)
b)
c)
d)

é forma verbal
é uma palavra sem valor semântico
a vogal “a”, neste caso, tem timbre aberto
é monossílabo tônico terminado em “a”

10. Indique a conjugação correta para o verbo na frase: “Quando criança, quase nunca ___ (ir –
pretérito imperfeito do indicativo) à praia”.
a)
b)
c)
d)

fomos
íamos
iríamos
vamos

MATEMÁTICA

11) Um tanque cúbico possui 50cm de lado.O volume desse tanque é de :
a) 25.000cm³
b) 75.000cm³
c) 100.000cm³
d) 125.000cm³

12)Roberto, Cíntia e Raquel tem juntos, 38 anos.Roberto tem o dobro da idade de Raquel, e esta,
tem seis anos a menos que Cíntia.A idade de Raquel é:
a) 08
b) 12
c) 18
d) 22

13) Segundo informações da Sabesp, até 2 anos de idade, 80% do nosso corpo é formado de água;
aos 5 anos, essa porcentagem cai para 70% até que, depois dos 60 anos, temos apenas 58% de água
no organismo. Nessas condições, uma pessoa com mais de 60 anos tem, em relação à quantidade de
água no organismo que possuía aos 2 anos de idade, uma redução de x% de água. O valor de x é:
a) 23,5.
b) 24,0.
c) 26,0.
d) 27,5.

14) Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas
horas 25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas?
a) 1h
b) 1,5h
c) 2h
d) 2,5h

15) Um motorista faz um percurso em três etapas. A primeira etapa faz em 1/5 do tempo total T
utilizado. Na segunda etapa, ele leva 1/4 do tempo. Se o restante do tempo foi utilizado na etapa
final, esse tempo em relação ao tempo T utilizado, vale quanto em porcentagem?
a) 20%
b) 35%
c) 55%
d) 75%

16) Um trem, viajando em uma velocidade constante, passa por um poste muito fino em 30
segundos e passa completamente por um túnel de 500 m de comprimento em 1 minuto e 20
segundos. O comprimento desse trem é aproximadamente quantos metros?
a) 150m
b) 300m
c) 400m
d) 450

17) Um objeto foi lançado obliquamente e sua trajetória descreveu uma parábola de equação y = 3x² + 60x. É correto afirmar que o alcance desse objeto foi de quantos metros?
a) 20m
b) 80m
c) 100m
d) 150m

18) O piso de uma sala tem área de 36 m². Para revestir esse piso foram usadas lajotas quadradas de
900 cm² de área. Quantas dessas lajotas foram usadas?
a) 120
b) 280
c) 300
d) 400

19) Qual é a função de 1° grau que passa pelos pontos A(-2;0) e B(0;2)?

a) f(x) = x² - 5
b) y = 2x + 10
c) y = x + 2
d) f(x) =

x2
2

20) A razão entre os números (x+3) e 7 é igual à razão entre os números (x-3) e 5. Nessas
condições, o valor de x é:
a) 02
b) 07
c) 13
d) 18

Conhecimentos Específicos Assistente Social
21. Constituem atribuições privativas do Assistente Social, exceto:
A) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de serviço social;
B) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de
serviço social;
C) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta;
D) treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social;

22. O Código de Ética do Serviço Social normatiza o exercício profissional, ressaltando, entre
outros, a qualidade dos serviços e a responsabilidade do profissional diante da população. É
considerado um dever do Assistente Social:
A) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional;
B) assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, executados sob sua
orientação;
C) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, na formulação e
implementação de programas sociais;
D) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da
liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos
competentes.

23. O Estatuto do idoso em seu artigo 34, assegura aos idosos benefício mensal de um salário
mínimo. É incorreto afirmar que:
A) é concedido aos idosos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la
provida por sua família;
B) é concedido a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos;
C) é denominado de benefício de prestação continuada;
D) o benefício concedido a qualquer membro da família será computado para os fins do cálculo da
renda familiar per capita;
.
24. A Lei nº 10.741/2003 dispõe que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade:
A) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade;
B) a educação, a saúde, ao trabalho, à alimentação, à igualdade, a previdência social, a assistência
aos desamparados, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
C) a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária;
D) as assertivas A e B estão corretas;

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à profissionalização e à
proteção no trabalho. No entanto, é proibida a realização de qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, aos menores de:
A) 12 anos
B) 14 anos

C) 16 anos
D) 18 anos
26. Assinale a alternativa correta:
A) os membros dos conselhos municipais de direito serão eleitos pela comunidade, na forma que a
lei municipal determinar;
B) o conselho tutelar é órgão jurisdicional, paritário e autônomo;
C) o Fundo para a Infância e Adolescência é um fundo de natureza privada;
D) os conselheiros tutelares serão compostos por cinco membros, escolhidos pela comunidade local
para mandato de três anos, permitida uma recondução;
27. Conforme a Constituição Federal, em se artigo 226, parágrafo 8º, a Lei nº 11.340/06,
denominada Lei Maria da Penha, cria e estabelece mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra as mulheres. Esta Lei estabelece como sendo as principais formas
de violência:
A) física, moral, sexual, patrimonial e psicológica;
B) psicológica, física, patrimonial, perseguição e perturbação;
C) psicológica, moral, sexual, física e perseguição;
D) física, psicológica, humilhação, intimidação e moral;
28. A organização da Assistência Social tem como base as seguintes diretrizes:
A) atendimento aos mínimos sociais, observadas as exigências da rentabilidade econômica e
universalização dos direitos;
B) promoção da integridade dos trabalhadores informais ao mercado de trabalho e proteção a todas
as crianças e adolescentes;
C) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada
esfera do governo e participação da população;
D) respeito à dignidade do ser humano e descentralização político administrativa para os
municípios;
29. A Lei Orgânica da Assistência Social define Programas:
A) compreendem a instituição de investimento econômico social nos grupos populares, buscando
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de
gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida,
a preservação do meio-ambiente e sua organização social;
B) provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública;
C) ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para
qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais;
D) transferência de renda dada prioridade à infância e à adolescência em situação de risco pessoal e
social;
30. O Sistema Único de Assistência Social reorganizou os serviços, programas, projetos e
benefícios de acordo com as funções que desempenham, em níveis de proteção social:
A) descentralizada e participativa;
B) básica e especial;
C) pequeno porte, médio porte e grande porte;
D) união, estados, distrito federal e municípios;
31. É correto afirmar sobre a Assistência Social:

A) direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê
os mínimos sociais;
B) realiza-se através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades básicas;
C) financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, de contribuições sociais;
D) as alternativas A, B e C estão corretas;
32. Os recursos de responsabilidade da União destinados à Assistência Social serão
automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social. É condição para o
repasse dos recursos do FNAS aos municípios:
A) possuir conselho de assistência social, fundo de assistência social e plano de assistência social;
B) estar habilitado na gestão inicial, básica e plena;
C) desenvolver os serviços de acordo com os níveis de proteção social básica e especial;
D) ter implantado s CRAS e o CREAS;
33. O Programa de Atenção Integral às Famílias/PAIF, Família Acolhedora e Abordagem de
Rua, são respectivamente serviços de proteção social:
A) básica, especial de media complexidade e especial de alta complexidade;
B) especial de alta complexidade, básica e especial de media complexidade;
C) especial de media complexidade, especial de alta complexidade e básica;
D) básica, especial de alta complexidade e especial de media complexidade.

34. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
A) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica,
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador;
B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
D) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados
contratados de assistência à saúde;
35. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, tendo como princípios:
A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
D) as alternativas A e C estão corretas.
36. À luz da Seguridade Social, julgue os itens abaixo:
I. Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade Social.
II. A Saúde exige contribuição prévia.
III. A Previdência Social exige contribuição pré
via.
IV. A Assistência Social possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela amparada.
A) todos estão corretos;
B) somente I está incorreto;
C) II e IV estão incorretos;
D) I e II estão incorretos;

37. Muitos estudos analisam o impacto dos programas de transferência de renda na redução
da desigualdade no país, dentre eles destaca-se o “Bolsa Família” que é um Programa de
transferência de renda para as famílias pobres e extremamente pobres. É correto afirmar:
A) é um programa voltado às famílias que tenham em sua composição crianças e adolescentes;
B) para serem beneficiadas, as famílias devem ter renda per capta inferior a ½ do salário mínimo;
C) a concessão do benefício é realizada de forma indireta às famílias;
D) para serem selecionadas, as famílias devem necessariamente estar cadastradas no CadÚnico;

38. O Sistema Único de Saúde/SUS contará, em cada esfera de governo, com os Conselhos de
Saúde, sendo incorreto afirmar:
A) de caráter permanente e deliberativo;
B) órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários;
C) propõe diretrizes para a formulação da política de saúde;
D) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde;
39. Em um Centro de Referência de Assistência Social, o profissional de Serviço Social realizou
atendimento a uma usuária que esboça problemas de sua vida particular. Na situação
apresentada e considerando o Código de Ética Profissional, você como ocupante do cargo de
Assistente Social deveria:
A) guardar o sigilo profissional como direito garantido no Código de Ética;
B) buscar respaldo junto à equipe muldisciplinar, afinal qualquer informação pode ser prestada em
trabalho muldisciplinar;
C) revelar o sigilo profissional obedecendo ao Código de Ética;
D) documentar em relatório todo o atendimento da usuária;

40. Acerca das medidas sócio-educativas que podem ser aplicadas ao adolescente pela prática
de ato infracional, assinale a alternativa correta.
A) advertência; obrigação de reparar o dano; liberdade assistida;
B) internação em estabelecimento educacional; liberdade assistida; colocação em família substituta;
C) prestação de serviços à comunidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; multa;
D) detenção; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio; orientação;

