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LÍNGUA PORTUGUESA -QUESTÕES 

DE 1 A 10 
 

 

Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida 

e a morte. Nesses momentos, pensava em minha 

família e a via tal como me contaram agora que esteve 

durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei 

surpreso com a notícia de que tinham me prestado 

homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de 

solidão no mar, pensei que tudo isso estava 

acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha 

família o meu desaparecimento. Como os aviões não 

voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que 

me haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos 

os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre 

um meio de me defender. Encontrei sempre um meio 

de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que 

fosse, para continuar esperando. No sexto dia, porém, 

já que não esperava mais nada. Eu era um morto na 

balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco horas e 

os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para 

me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há 

dois anos, vi na praia os restos de um homem 

destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não 

queria ser repartido em pedaços entre um montão de 

animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido.  

 

 

 

 

Subitamente, vi outra vez as sete gaivotas do dia 

anterior e essa visão infundiu em mim renovados 

desejos de viver. 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha 

com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões 

da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a 

garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de 

saliva. Lentamente continuei mastigando, como se 

aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício 

jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a 

minúscula papa de papelão moído e desde esse 

instante tive a sensação de que me salvaria, de que 

não seria destroçado pelos tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não 

sei por que estava certo de que esse não seria o último. 

O mar estava tranqüilo e nublado, e quando o sol saiu, 

mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia 

reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu 

cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira 

vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete gaivotas 

perdidas”, pensei, com desespero. Todo marinheiro 

sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no 

mar e voa sem direção, durante vários dias, até 

encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção 

do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três 

dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no 

mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez 

mais da terra. 

 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 
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É incorreto afirmar que: 

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) Trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além 

dafome; 

c) O relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) O marinheiro havia sido declarado morto; 

e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a b esta correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 
 

 

C0NHECIMENTOS ESPECÍFICOS -

QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

 
Julgue as afirmativas: 

I- A Política Nacional de Assistência Social é uma 

política que junto com as políticas setoriais, 

considera as desigualdades socioterritoriais, 

visando seu enfrentamento, à garantia dos 

mínimos sociais, ao provimento de condições 

para atender à sociedade e à universalização 

dos direitos sociais. 

II- A proteção social deve garantir as seguintes 

seguranças: sobrevivência vivência familiar e 

acolhida. 

III- A Política Nacional de Assistência Social rege-

se dentre outros, pelo seguinte princípio 

democrático: Supremacia no atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa III esta correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Nenhuma afirmativa correta. 

 
 

 
 

 

Para a NOB-SUAS (2005:94) A “rede 

socioassistencial é um conjuntointegrado de ações 

de iniciativas pública e da sociedade, que ofertam e 

operam benefícios, serviços, programas e projetos, o 

que supõe a articulação entre todas estas unidades 

de provisão de proteção social, sob a hierarquia de 

básica e especial e ainda por níveis de 

complexidade”. 

 

Através de quais parâmetros a rede sócio 

assistencial se organizará: 

(  ) oferta, de maneira integrada, de serviços, 

programas projetos e benefícios de proteção social 

para cobertura de riscos, vulnerabilidades, danos, 

vitimizações agressões ao ciclo de vida e à 

dignidade humana e à fragilidade das famílias; 

( ) co-financiar no âmbito estadual o pagamento dos 

benefícios eventuais; 

(   ) caráter continuo e sistemático, planejado com 

recursos garantidos em orçamento público, bem 

como recursos próprios da rede não governamental; 

(  ) hierarquização da rede pela complexidade dos 

serviços e abrangência territorial de sua capacidade 

face à demanda; 

(   ) definir parâmetros de custeio para ações de 

proteção social básica e especial; 

 

a) V-F-V-V-F 

b) F-V-F-F-V 

c) V-V-F-V-F 

d) F-V-F-V-F 

e) F-F-FV-V 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Sabe-se que os indicadores sociais são essenciais 

para as atividades de planejamento público e a 

formulação de políticas sociais. Como os mesmos 

são definidos: 

a) Instrumentos de gestão de programas e ações 

sociais que normatizam a participação popular; 

b) Integra-se num processo de mediar e facilitar as 

políticas e os programas a serem priorizados 

para garantir acesso aos serviços; 

c) Medidas dotadas de significado social 

substantivo usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar conceitos; 

d) Ações sociais que normatizam a participação 

popular; 

e) Ações políticas com utilizando grande praticam 

especialmente nos municípios brasileiros; 

 

 

 

O Plano de Assistência Social, sob coordenação do 

órgão gestor, juntamente com os Conselhos e 

Fundos, integram a gestão pública do SUAS. Tais 

sistemas favorecem a gestão democrática, o 

controle social e a participação ampla contemplando: 

 

a) A utilização de indicadores de avaliação de 

impactos e resultados da Política; 

b) Aos benefícios abrangidos pela Lei, bem como 

aos que atuam na defesa e garantia de seus 

direitos; 

c) Estimulo à prática da intersetorialidade; 

d) Apenas a e c estão corretas; 

e) Todas estão corretas; 

 

 

 

 

São serviços de proteção social especial de alta 

complexidade aqueles que garantem proteção 

integral, ou seja, para aquelas famílias ou indivíduos 

que estejam necessitando ser retirados de seu 

núcleo familiar e, ou comunitário. EXCETO: 

 

 

a) Casa Lar; 

b) Albergue; 

c) Família substituta; 

d) Atendimento integral institucional; 

e) Plantão social; 

 

 

 
São instrumentos que constituem a coleta de dados 

utilizados na pesquisa social: 

 

a) Observação, entrevista e analise documental; 

b) Observação analise de discurso e historia de 

vida; 

c) Historia de vida, observação e dramatização; 

d) Entrevista, arguição e questionário; 

e) Pesquisa, analise observacional e questionário; 

 
 

 

 
A Lei Orgânica em seu Art.15, I, afirma que é de 

competência do Município: 

a) Destinar recursos financeiros para custeio do 

pagamento dos auxílios natalidade e funeral, 

mediante critérios estabelecidos pelos 

Conselhos Municipais de Assistência Social; 

b) Destinar recursos financeiros para auxilio funeral 

e natalidade, mediante critérios do Conselho 

Federal de Assistência Social; 

c) Destinar recursos financeiros para o custeio do 

pagamento dos auxílios natalidade e funeral, 

mediante critérios estabelecidos pelos 

Conselhos Estaduais de Assistência Social;  

d) Destinar recursos financeiros para custeio dos 

auxílios natalidade e funeral, mediante critérios 

estabelecidos nos Conselho Regional de 

Assistência Social; 

e) Destinar recursos financeiros para custeio de 

auxilio funeral, mediante critérios estabelecidos 

do Conselho de Assistência Social; 

 

 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no artigo 101, parágrafo único, o 

encaminhamento a abrigo constitui-se como medida 

provisória e excepcional, utilizável como forma de 

transição para a: 

a) Internação, implicando medida privada de 

liberdade; 

b) Medida de semiliberdade; 

c) Colocação em família substituta, não implicando 

em privação de liberdade; 

d) Família de origem, implicando em breve privação 

de liberdade; 

e) Liberdade assistida; 

 

 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) No campo da saúde, o Serviço Social busca 

atuar de forma interdisciplinar; 

b) Identificar as causas sociais que levam o 

individuo a uma enfermidade é um dos objetivos 

do trabalho social; 

c) O Serviço Social não procura direcionar a 

compreensão da saúde como um processo que 

envolve aspectos biológicos, orgânicos e 

também os aspectos sociais, políticos e 

econômicos; 

d) O Serviço Social atua procurando levar o 

indivíduo a evidenciar sua realidade e verificar 

que estar pode ser transformada; 

e) O Serviço Social atua procurando levar o 

indivíduo a evidenciar sua realidade e verificar 

que esta pode ser transformada; 

 

 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), “O deferimento da tutela 

pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do pátrio poder e implica 

necessariamente o dever de guarda”. A tutelar será 

deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até: 

 

a) 16 anos de idade completos; 

b) 18 anos de idade incompletos; 

c) 20 anos de idade incompletos; 

d) 21 anos de idade incompletos; 

e) 21 anos de idade completos; 

 
 

 

 
De acordo com a Lei nº 8.742/1993, consideram-se 

entidades e organizações de assistência social 

aquelas: 

a) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei, bem como as que atuam na defesa 

e garantia de seus direitos. 

b) Que prestam, com fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei, bem como as que atuam na defesa 

e garantia de seus direitos; 

c) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento a todos que daí necessitarem; 

d) Que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos 

por esta lei. 

e) Nenhuma das afirmativas acima. 

 

 

 
O conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é 

presidido por um de seus integrantes, eleito entre 

seus membros, para mandato de: 

a) 6 meses, permitida uma única recondução por 

igual período; 

b) 1 ano, permitida um única recondução por igual 

período; 

c) 2 anos, permitida uma única recondução por 

igual período; 

d) 3 anos, permitida uma única recondução por 

igual período; 

e) 4 anos, permitida uma única recondução por 

igual período; 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Não constitui um tipo de medida sócio-educativa: 

a) Advertência; 

b) Liberdade assistida; 

c) Prestação de serviço à Comunidade; 

d) Internação em estabelecimento educacional; 

e) Encarceramento; 

 
 

 

 
Segundo Art.8º do Código de Ética, são deveres do 

assistente social. Julgue asalternativas: 

(    ) programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente; 
 

(    ) denunciar falhas nos regulamentos, normas e 

programas da instituição em que trabalha, quando os 

mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes 

deste Código, mobilizando, inclusive, o Conselho  

Regional, caso se faça necessário; 
 

(   ) emprestar seu nome e registro profissional a 

firmas, organizações ou empresas para simulação 

do exercício efetivo do Serviço Social; 
 

(   ) usar ou permitir o tráfico de influência para 

obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou 

processos seletivos; 
 

(    ) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais 

dos usuários, através dos programas e políticas 

sociais; 
 

Estão corretas as alternativas: 

a) V-F-V-F-V; 

b) V-V-F-F-V; 

c) V-V-F-F-F; 

d) F-F-F-V-V; 

e) V-V-F-F-F 

 

 

 

 

O debate atual sobre as políticas sociais tem 

explicitado a tendência presente na área de 

determinados programas sociais em dirigir-se e 

segmentos sociais específicos definidos a partir de 

critérios de pobreza e vulnerabilidade. Tais 

programas enquadram-se na concepção de: 

a) Horizontalidade; 

b) Focalização; 

c) Terceirização; 

d) Redistribuidade; 

e) Complexidade; 

 

 
 

 

O trabalho conjunto entre profissionais de diferentes 

áreas do saber, com o objetivo de substituir a 

concepção fragmentária pela unitária do ser 

humano, requer reciprocidade, mutualidade, 

identificação de uma problemática comum, definição 

de uma teoria e o estabelecimento de uma 

plataforma, de trabalho conjunto colocando em 

comum os princípios e os conceitos fundamentais. 

Este procedimento é denominado: 

a) Intercomunicabilidade; 

b) Interdisciplinaridade; 

c) Internacionalidade; 

d) Interobjetividade; 

e) Intersubjetividade 
 

 

 
A documentação é parte concreta do trabalho do 

Serviço Social e, para melhor conduzir a intervenção 

profissional, deve ser vista como: 

a) Registro da prática e material de analise e 

reflexão para o planejamento e ação; 

b) Um trabalho rotineiro e administrativo; 

c) Prestação de contas aos organismos 

governamentais subvencionadores da 

instituição; 

d) Dados quantitativos e qualitativos para a 

otimização e maximização de recursos; 

e) Todas estão corretas; 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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O movimento de reconceituação do serviço social 

fundamentou-se na existência de se atribuir estatuto 

científico à profissão e na: 

 
 

a) Compreensão dos rumos peculiares do 

desenvolvimento latino-americano; 

b) Aproximação com as premissas latinas da 

encíclica RerumNovarum; 

c) Difusão do existencialismo sartreano; 

d) Restauração das bases filosóficas do Serviço 

Social latino-americano em sua origem; 

e) A participação, somente, do Poder Público no 

esforço educacional na administração dos 

sistemas de ensino; 

 

 

 
 

 

A ação do assistente social, inicialmente, na área da 

saúde reduziu-se aos limites dos hospitais 

alcançando a previdência social, intervindo na 

problemática de reabilitação profissional e ampliando 

seu âmbito de ação profissional chegando: 

 

 

a) Às comunidades e á saúde pública; 

b) Às clínicas de portadores de problemas mentais 

e para idosos; 

c) Às penitenciárias e colônias penais; 

d) Aos laboratórios especializados; 

e) Aos centros de convivências para terceira idade; 

 

 

 

 
O profissional de Serviço Social, na prática 

institucional, tem o desafio de: 

 

a) Reorientar seu cotidiano de acordo com a 

correlação de forças existentes, para facilitar o 

acesso da população ao saber sobre si 

mesma, aos recursos disponíveis e ao poder 

de decisão; 

 

 

 

b) Conquista a confiança, dos segmentos 

populares, levando-os á compreensão da 

impossibilidade de atendimento de todas as 

suas demandas e contribuindo para a 

aceitação das limitações existentes; 

 

c) Provocar uma transformação institucional, 

com o apoio dos movimentos sociais, de modo 

a garantir o fim da dominação sobre a 

sociedade; 

d) Garantir o desenvolvimento burocrático das 

demandas provenientes dos setores 

populares; 

e) Todas as alternativas estão corretas; 

 

 

C0NHECIMENTOS GERAIS 

/ATUALIDADES - 

QUESTÕES DE 31 A 35 
 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura de: 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

 

 

Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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C0NHECIMENTOS LOCAIS -

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 

 

 

 

 

Sobre o município de Nova Colinas, julgue as 

afirmativas abaixo. 

I. Segundo o Censo 2010, o município de Nova 

Colinas tem uma população de 4.885 habitantes. 

II. O Município foi instalado em 1997, desmembrado 

do município de Fortaleza dos Nogueiras. 

III. Atualmente a cidade é administrada pelo prefeito 

Raimundo Nonato Rego Ribeiro. 

IV. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

Município é de 0,594, índice considerado médio. 

Estão corretas: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 

d) Apenas as afirmativas II e IV. 

e) Todas estão falsas. 

 

 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre o município de 

Nova Colinas, marque a alternativa correta: 

a) Com os novos investimentos na educação, o 

Governo Federal autorizou a implantação de 

Escolas Técnicas no município de Nova Colinas 

e cidades vizinhas, investimento que visa 

profissionalizar trabalhadores de várias regiões. 

b) A economia da cidade está baseada no setor de 

serviços, principalmente o comércio, na indústria 

de transformação presentes no município, na 

agricultura e agropecuária. 

c) O Censo 2010 revelou no município um 

crescimento no setor industrial, que hoje é 

responsável pela empregabilidade de mais da 

metade da população do município. 

 

 

d) A economia de Nova Colinas é baseada na 

criação de gado bovino e na apicultura, setores 

que além de impulsionarem a economia local, 

auxiliam no aumento da renda familiar. 

e) Segundo dados do Ministério da Saúde 

(DATASUS), no município de Nova Colinas já 

foram diagnosticados até 2010, mais de 50 

casos de AIDS e de Hanseníase. 

 

 

 

 

O estado do Maranhão é dividido geograficamente 

em vinte e uma microrregiões. O município de Nova 

Colinas está localizado na microrregião 7 do mapa. 

O nome da microrregião na qual se encontra o 

município de Nova Colinas é denominado(a): 

 

a) Chapadas do Alto Itapecuru 

b) Lençois Maranhenses 

c) Chapada das Mangabeiras; 

d) Baixada Maranhense 

e) Baixo Parnaíba Maranhense 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_das_Chapadas_do_Alto_Itapecuru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_dos_Len%C3%A7ois_Maranhenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Baixada_Maranhense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Baixo_Parna%C3%ADba_Maranhense
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O IDEB é um índice que combina o rendimento 

escolar às notas do exame Prova Brasil, aplicando a 

crianças da 4ª a 8ª séries, podendo variar de 0 a 10.  

Os dados divulgados sobre o município revelam que 

Nova Colinas: 

a) Está na 3.602.ª posição, entre os 5.564 do 

Brasil, quando avaliados os alunos da 4ª série, e 

na 2.352ª, no caso dos alunos da 8ª série. 

b) Optou por não realizar nas escolas do município 

o exame da Prova Brasil, haja vista que se 

tornou facultativo desde 2008, a escolha pela 

realização ou não deste teste nas escolas do 

país. 

c) Em 2000, conseguiu uma marca surpreendente 

no combate ao analfabetismo, com um valor 

quase próximo de zero sobre o número de 

habitantes analfabetos. 

d) Implantou políticas educacionais que visam o 

aperfeiçoamento sobretudo de pessoas que não 

conseguiram concluir os estudos em período 

regular, elevando o índice de analfabetos e 

analfabetos funcionais. 

e) Todas as afirmações são falsas. 

 

 
 

 

No que diz respeito aos limites territoriais, o 

município de Nova Colinas faz fronteira ao NORTE e 

ao SUL com: 

a) Norte – município de Fortaleza dos Nogueiras / 

Sul – município de Riachão e Feira Nova do 

Maranhão. 

b) Norte – municípios de Feira Nova do Maranhão 

e Fortaleza dos Nogueiras /  Sul – municípios de 

Balsas e Riachão. 

c) Norte – município de Balsas/ Sul – município de 

Feira Nova do Maranhão. 

d) Norte – município de Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras / Sul – município de Balsas. 

e) Norte – município de Feira Nova do Maranhão / 

Sul – município de Fortaleza dos Nogueiras e 

Balsas. 

 
QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




