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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 51 (cinquenta e uma) questões numeradas sequencialmente, sendo que 50 

(cinquenta) compõem a prova objetiva, e 01 (uma) questão discursiva, conforme composição a seguir: 
 

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Raciocínio Lógico e Matemático 

21 a 30 Informática 

31 a 50 Conhecimentos Específicos 

51 Discursiva 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva e a Versão 

Definitiva para transcrever a resposta da Prova Discursiva. 
 

      ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização 

do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para 

o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento 

da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do 

candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo 

correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva 

não poderão ser dobradas, amassadas, rasuradas ou conter 

qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) 

às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 

Discursiva. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso                             

queira levar o caderno de questões, só poderá                           

levá-lo após  4h (quatro  horas)  decorridas  do   início da   prova,  

 

 

 

devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 

Respostas assinada e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. 

As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e 

levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 

do termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 

de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 

consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 

realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., 

bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro 

etc. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer 

equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que 

devidamente acondicionado no envelope de guarda de 

pertences, durante a realização das provas. 

15. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.  

16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos.

    ED403 

http://www.aocp.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          

                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP.                          
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Congresso tem mais de 50 projetos de lei para endurecer 

a Lei Seca 
Uma das propostas, já aprovada no Senado, prevê 

tolerância zero ao consumo de álcool 

 
A perigosa combinação entre álcool e volante é tema de 
pelo menos 50 projetos de lei que estão em tramitação no 
Congresso Nacional atualmente. A maioria das propostas 
tem como objetivo endurecer ainda mais as punições 
tanto para quem bebe e assume a direção, mesmo que 
não provoque nenhuma ocorrência, quanto para o 
motorista que efetivamente causa acidentes porque está 
embriagado. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas morrem 
no trânsito todos os anos. 
A segurança no trânsito é um tema recorrente entre 
parlamentares. De acordo com a Agência Câmara, já 
foram apresentadas 500 propostas de alteração do Código 
de Trânsito Brasileiro. Em 2008, foi aprovada a mudança 
que ficou conhecida como Lei Seca (lei de número 
11.705). Ela causou polêmica por ser uma das mais 
rígidas da América e da Europa: a pena para o motorista 
pego com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o 
equivalente a dois chopes, é a detenção de seis meses a 
três anos. Quem bebe um copo pequeno de cerveja ou 
come dois bombons de licor, por exemplo, pode ser pego 
no bafômetro e levar multa de R$ 957,70, além de perder a 
carteira de motorista e ter o carro retido. 
No entanto, deputados e senadores querem ainda mais 
rigor. Um dos projetos que avança no Congresso é do 
senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). O PL 2788/11, que 
foi aprovado em dezembro no Senado e chegou à Câmara, 
prevê tolerância zero ao álcool no volante. A ideia de 
Ferraço é criminalizar o ato de dirigir sob a influência de 
qualquer concentração de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência - ainda que o 
motorista não tenha se envolvido em acidentes. - Da 
mesma forma que é crime portar arma, deve ser crime 
dirigir alcoolizado, pelo risco que isso representa. Uma 
vez endurecido o jogo, os indicadores de acidentes e 
mortes no trânsito irão se reduzir. 
O senador defende ainda o uso de outras provas para 
comprovação da embriaguez, além do conhecido teste do 
bafômetro e do exame de sangue. Poderiam ser feitos 
exames clínicos, perícia, provas testemunhais, fotos e 
vídeos. O texto prevê agravantes para os casos de 
acidentes. Quem provoca a morte de alguém poderia 
pegar até 16 anos de prisão.  
O deputado Hugo Leal (PSC-RJ), que coordena a Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, diz que o 
projeto pode ser analisado na Câmara no primeiro 
trimestre deste ano. No entanto, o texto deve passar por 
modificações na Comissão de Viação e Transportes. Leal 
avalia, por exemplo, que a tolerância ao álcool não pode 
ser zero, porque deve haver margem de erro de, pelo 
menos, 0,1 decigramas. Além disso, diz que a punição de 
16 anos de prisão é excessiva quando comparada a 
outras penas criminais. - A iniciativa dele [senador 
Ricardo Ferraço] é positiva. É a partir dela que vamos 
fazer as adequações na Legislação. O ponto que mais 
interessa no projeto, explica Leal, é deixar clara a 
possibilidade de obter outras provas de embriaguez. 
Como existe o entendimento jurídico de que ninguém 
pode produzir provas contra si mesmo, muitos motoristas 
se recusam a fazer o teste do bafômetro. 
O presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), Paulo Solmucci, vê como abusivas tanto a 
atual Lei Seca quanto as tentativas de torná-la ainda mais 
rigorosa. - As pessoas que bebem em excesso devem ser 

punidas. Mas um país não pode criminalizar o cidadão 
responsável que toma uma taça de vinho com a refeição. 
Desde que entrou em vigor, a regra é contestada pela 
entidade no STF (Supremo Tribunal Federal). Neste ano, a 
Corte deve fazer audiências públicas para discutir o 
assunto. Para a Abrasel, a lei tem sido pouco eficaz na 
redução da violência no trânsito. A associação entende 
que seria mais eficaz trabalhar com campanhas 
educativas. 
O presidente da Abramet (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego), Mauro Augusto Ribeiro, é um 
defensor da Lei Seca, mas admite que faltam ajustes para 
que ela funcione melhor. Ele pede mais fiscalização e diz 
que a violência no trânsito é um problema de saúde 
pública, que precisa ser combatido em várias frentes. De 
acordo com o médico, a lei deve prever tolerância baixa 
ao álcool, pois as pessoas reagem de formas diferentes a 
seu consumo. Quem é mais sensível ou não está 
acostumado com bebida pode ter alterações importantes 
com apenas um copo de cerveja, teria afirmado o médico. 
Na opinião de Ribeiro, um dos principais pontos a serem 
aperfeiçoados na lei é o uso do bafômetro, que deve ser 
estimulado até como forma de demonstrar que o cidadão 
não está bêbado. Ele ressalta a importância da norma e 
lembra que, nos primeiros 30 dias de sua aplicação, 
houve redução de 50% das mortes no trânsito.     - Essa 
redução seria vista até hoje se a lei, de fato, funcionasse. 
[...] O nosso sistema preventivo é ineficaz. Temos uma lei 
que proíbe o uso de álcool, mas não fiscalizamos. Se não 
fiscalizamos, não punimos e não obrigamos o uso do 
bafômetro. Não basta fazer uma lei.  

 
Adaptado de http://noticias.r7.com/brasil/noticias/congresso-tem-

mais-de-50-projetos-para-endurecer-a-lei-seca-20130120.htm, 
22 de janeiro de 2012 

 
QUESTÃO 01  
 De acordo com o texto, é correto afirmar que 

 (A) as leis que estão em trâmite no Congresso Nacional 
visam punir mais duramente e restritamente aquelas 
pessoas embriagadas que assumem a direção de 
automóveis e acabam provocando acidentes fatais. 

(B) no Congresso Nacional, entre os parlamentares é de 
consenso de todos que não deve haver tolerância para 
nenhuma quantidade de álcool no organismo de quem 
assume a direção de um veículo e que a pena para os 
infratores deve ser superior a 16 anos de prisão. 

(C) a bebida atua da mesma maneira em diferentes 
indivíduos, independente da tolerância de cada um, o 
resultado é sempre o mesmo, um copo de cerveja 
ingerido por diferentes indivíduos apresentará a mesma 
reação em cada um deles. 

(D) a Lei Seca, aprovada em 2008 no Brasil, não é 
considerada muito rígida, pois há na Europa e na 
América leis com punições muito mais rígidas para 
pessoas que cometem infrações que envolvem bebida 
alcoólica e direção. 

(E) para o Deputado Leal é necessário buscar outras 
maneiras de comprovação da embriaguez, pois ainda 
ocorrem muitos casos de motoristas que se recusam a 
realizar o teste do bafômetro, porque a lei permite esta 
recusa pela existência do entendimento jurídico de que 
ninguém pode produzir provas contra si mesmo. 
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QUESTÃO 02  
 Em “É a partir dela que vamos fazer as adequações 

na Legislação.”, a sequência verbal vamos fazer 
pode ser substituída, mantendo-se o mesmo tempo 
e pessoa verbal, por  

(A) fez-se. 
(B) fizeram.  
(C) farão. 
(D) faremos. 
(E) faríamos. 
 
QUESTÃO 03  
 Em “O nosso sistema preventivo é ineficaz”, o 

termo destacado exerce função de 

(A) predicativo do sujeito.  
(B) objeto direto. 
(C) objeto indireto. 
(D) complemento nominal. 
(E) adjunto adverbial. 
 
QUESTÃO 04  
  “A maioria das propostas tem como objetivo 

endurecer ainda mais as punições tanto para quem 
bebe e assume a direção, mesmo que não 
provoque nenhuma ocorrência, quanto para o 
motorista que efetivamente causa acidentes porque 
está embriagado.” A expressão destacada no 
período estabelece relação lógico- semântica de 

(A) causalidade.  
(B) concessão.   
(C) finalidade. 
(D) consequência 
(E) condição.  
 
QUESTÃO 05  
  “Uma vez endurecido o jogo, os indicadores de 

acidentes e mortes no trânsito irão se reduzir.” 
 A expressão destacada estabelece relação lógico-

semântico de 

(A) consequência. 
(B) tempo.  
(C) finalidade. 
(D) concessão. 
(E) causa.  
 
QUESTÃO 06  
 Assinale a alternativa em que o termo destacado é 

um pronome relativo. 

(A) “Ele ressalta a importância da norma e lembra que, nos 
primeiros 30 dias de sua aplicação, houve redução de 
50% das mortes no trânsito.” 

(B) “A associação entende que seria mais eficaz trabalhar 
com campanhas educativas.” 

(C) “A perigosa combinação entre álcool e volante é tema 
de pelo menos 50 projetos de lei que estão em 
tramitação no Congresso Nacional atualmente.” 

(D) “... ainda que o motorista não tenha se envolvido em 
acidentes. 

(E) “... diz que o projeto pode ser analisado na Câmara no 
primeiro trimestre deste ano. 

 
QUESTÃO 07  
  “Da mesma forma que é crime portar arma, deve 

ser crime dirigir alcoolizado, pelo risco que isso 
representa.” O termo destacado na oração 
apresenta relação lógico-semântica de 

(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) finalidade. 
(D) condição. 
(E) proporção. 

QUESTÃO 08  
  “Se não fiscalizamos, não punimos e não 

obrigamos o uso do bafômetro.” 
 A vírgula empregada no fragmento acima foi 

empregada para separar   

(A) oração subordinada adverbial concessiva anteposta. 
(B) oração subordinada adverbial causal posposta.  
(C) oração subordinada adjetiva explicativa. 
(D) oração subordinada adjetiva restritiva. 
(E) oração subordinada adverbial condicional anteposta. 
 
QUESTÃO 09  
  “O PL 2788/11, que foi aprovado em dezembro no 

Senado e chegou à Câmara, prevê tolerância zero 
ao álcool no volante.”  

 O fragmento extraído do texto apresenta um 
emprego correto da crase, assinale abaixo a 
alternativa que também apresenta a crase 
empregada corretamente. 

(A) O deputado chegou à criticar as atitudes dos 
companheiros sobre as mudanças da Lei Seca. 

(B) Os motoristas alcoolizados muitas vezes se recusam à 
fazer o teste do bafômetro. 

(C) Atitudes foram tomadas em relação à coibir o abuso de 
bebidas alcoólicas. 

(D) Foi revelado à ele que não haveria tolerância  quanto 
aos erros cometidos. 

(E) A união entre os políticos levou à unanimidade de 
aprovação no momento da votação. 

 
QUESTÃO 10  
  “Quem é mais sensível ou não está acostumado 

com bebida pode ter alterações importantes com 
apenas um copo de cerveja, teria afirmado o 
médico.” A expressão verbal destacada está no 

(A) pretérito perfeito do indicativo. 
(B) futuro do presente composto do indicativo. 
(C) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(D) futuro do pretérito composto do indicativo.  
(E) pretérito perfeito do subjuntivo. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E 
MATEMÁTICO 

 
QUESTÃO 11 
 Considerando a proposição “Todo carro faz parada 

em algum posto ao longo do percurso”, tal 
proposição pode ser escrita em termos de dois 
quantificadores, se considerarmos A o universo 
dos carros e B o universo dos postos do percurso e 
P(x,y): x faz parada em y, com x em A e y em B. 
Qual alternativa descreve corretamente a 
proposição? 

(A)  ∃𝑥  ∃𝑦 (𝑃 𝑥, 𝑦 )  

(B)  ∀𝑥  ∀𝑦 (𝑃 𝑥, 𝑦 ) 
(C)  ∀𝑥  ∃𝑦 (𝑃(𝑥, 𝑦))  

(D)  ∀𝑦  ∃𝑥 (𝑃 𝑥, 𝑦 )  

(E)  ∀𝐴  ∀𝐵 (𝑃 𝑥, 𝑦 ) 
 

QUESTÃO 12 
 A proposição “Todas as pessoas têm emprego” é 

escrita como  ∀𝒙  𝒑 𝒙  . Qual das seguintes 

proposições é equivalente à sua negação? 

(A) Todas as pessoas não têm emprego. 
(B) Algumas pessoas têm emprego. 
(C) Ninguém tem emprego. 
(D) Algumas pessoas não têm emprego. 
(E) Todas as pessoas são desempregadas. 
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QUESTÃO 13 
 Uma pesquisa, sobre jogos, foi realizada com um 

grupo de jovens adolescentes. O resultado mostrou 
que 18 jovens gostam de jogos de baralho, 25 de 
vídeo-game, 19 de futebol e 10 gostam de jogos de 
baralho e vídeo-game. Quantos jovens foram 
entrevistados? 

(A) 52. 
(B) 72. 
(C) 62. 
(D) 68. 
(E) 58. 
 
QUESTÃO 14 
 Considere a proposição “A Seleção brasileira de 

futebol ganhará ou não a próxima Copa do mundo 
em 2014.” A proposição 

(A) é uma implicação. 
(B) assume valor lógico verdadeiro. 
(C) assume valor lógico falso. 
(D) é uma equivalência lógica.  
(E) é uma bi-implicação. 
 

QUESTÃO 15 
 Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Qual das 

afirmações é verdadeira?  

(A) (𝐴 ∪ ∅ = 𝐴) e (𝐴 ∩ ∅ = 𝐴)  

(B) (𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐴 ) = 𝐵  

(C)  𝐴 ⊂ 𝐵 ↔ (𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵)  

(D) (𝐶 ⊂ (𝐴 ∩ 𝐶))   
(E) (𝐴 ∪ 𝐵) ⊂ 𝐵 

 
QUESTÃO 16 

 Considere 𝑨 = {𝟏, 𝟐, 𝟑,𝟒, 𝟓, 𝟖}, 𝑩 = {𝟏, 𝟒, 𝟕, 𝟖} e 

𝑪 = {𝟐, 𝟔, 𝟖,𝟗}. Assinale abaixo o conjunto que 
corresponde ao conjunto (𝑨 ∩ 𝑩)\𝑪   

(A) {1, 4}  
(B) {1, 4,−2, −6,−9} 
(C) {1, 4, 8}  
(D) {2, 3, 5, 7}  
(E) {2, 4, 8} 
 
QUESTÃO 17 
 Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, assinale 

abaixo a alternativa INCORRETA. 

(A) 𝐴 ∪  𝐵 ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐵) ∪ 𝐶  

(B) 𝐴 ∩  𝐵 ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∩ 𝐶  

(C) 𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∩ (𝐴 ∪ 𝐶)  

(D) 𝐴 ∩  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

(E) 𝐵 ∪  𝐴 ∩ 𝐶 =  𝐵 ∩ 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) 

 
QUESTÃO 18 
 A negação da sentença “O carro é branco e a casa 

é amarela” é 

(A) o carro é branco ou a casa não é amarela. 
(B) o carro não é branco ou a casa é amarela. 
(C) o carro não é branco e a casa é amarela. 
(D) o carro não é branco e a casa não é amarela. 
(E) o carro não é branco ou a casa não é amarela. 
 

QUESTÃO 19 
 A capacidade máxima de um salão de festas é de 

1200 pessoas. Em um determinado evento, 
compareceram 850 convidados. Considerando a 
capacidade do salão, qual o percentual de pessoas 
que compareceram na festa, aproximadamente? 

(A) 75%. 
(B) 71%. 
(C) 67%. 
(D) 62%. 
(E) 59%. 
 

QUESTÃO 20 
 No universo dos números inteiros, qual das 

proposições abaixo é verdadeira?  

(A)  ∀𝑥  ∀𝑦 (3𝑥 + 𝑦 = 30)  
(B)  ∀𝑥 (𝑥2 = 0)  

(C)  ∀𝑦  ∃𝑥 (2𝑥 + 𝑦 = 30)  
(D)  ∀𝑥  ∃𝑦 (2𝑥 + 𝑦 = 30) 
(E)  ∀𝑥  ∀𝑦 (2𝑥 + 𝑦 = 30) 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado em um 

sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, qual a função 
do excel que retorna o resto de uma divisão após 
um número ter sido dividido por um divisor? 

(A) MEDIA 
(B) MODO 
(C) RESTO 
(D) MOD 
(E) MED 
 
QUESTÃO 22 
 Utilizando o editor de planilhas BrOffice Calc, o 

usuário tem várias funções para manipulação dos 
dados em uma planilha, como operações de soma, 
multiplicação, divisão etc. Cada função tem sua 
categoria. Qual das alternativas abaixo NÃO é uma 
categoria de funções que o BrOffice Calc fornece 
como opção? 

(A) Lógicas. 
(B) Matemáticas. 
(C) Estatísticas. 
(D) Financeiras. 
(E) Estruturais. 
 
QUESTÃO 23 
 Utilizando o navegador de internet Mozilla Firefox 

versão 3.0 ou superior, instalado em um sistema 
operacional Windows XP professional, instalação 
padrão português Brasil, qual conjunto de teclas 
(atalho) pode ser utilizado pelo usuário para que o 
mesmo tenha acesso aos downloads efetuados 
pelo navegador? 

 (Obs: O caracter “+” serve apenas para 
interpretação). 

(A) Ctrl+Q 
(B) Ctrl+D 
(C) Ctrl+J 
(D) Ctrl+X 
(E) Ctrl+L 
 
QUESTÃO 24 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre 

protocolos. 

(A) O protocolo HTTP é o protocolo mais comum, e pode 
substituir outros protocolos como FTP, SMTP, POP, 
IMAP. 

(B) SMTP é um protocolo de TCP/IP que trata a 
transferência de e-mails. 

(C) Post Office Protocol (POP) é um protocolo da internet 
que transfere mensagens de e-mail do servidor POP 
para a caixa de correio do usuário em um computador 
local. 

(D) O protocolo HTTP é utilizado para acessar um servidor 
da World Wide Web. 

(E) O protocolo FTP pode ser utilizado para transferência 
de arquivos. 
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QUESTÃO 25 
 Os dados requisitados à memória RAM são 

depositados também em uma outra memória, e esta 
memória tem como função armazenar os dados 
mais frequentemente requisitados da memória 
RAM, fazendo com que nas próximas requisições 
os dados sejam buscado nessa memória e não na 
memória RAM. Qual é o nome dessa memória? 

(A) Memória virtual 
(B) Cache 
(C) RAM 
(D) ROM 
(E) Flash 
 
QUESTÃO 26 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre intranet. 

(A) Qualquer indivíduo com acesso dial-up ou por meio de 
uma lan acessa uma rede intranet. 

(B) Em uma intranet, pode se encontrar informações 
corporativas e proprietárias.  

(C) Somente usuários autorizados acessam a intranet. 
(D) Normalmente a intranet é protegida por um firewall para 

impedir que estranhos invadam a rede. 
(E) A área de uma intranet, que membros externos à 

organização acessam, é chamada de Extranet. 
 
QUESTÃO 27 
 O disco rígido ou (HD) é o principal dispositivo de 

armazenamento usado nos computadores. É nele 
que gravamos nossos arquivos de trabalhos e 
programas que usamos no cotidiano. Além disso o 
HD é usado na criação de uma memória, que 
normalmente é utilizada quando a memória RAM 
está lotada. Qual é o nome dessa memória? 

(A) DDR2 
(B) Memória virtual 
(C) Memória total 
(D) Cache 
(E) HDRAM 
 
QUESTÃO 28 
 Com relação ao Microsoft Word 2003 instalado em 

um sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, relacione os 
atalhos às suas respectivas funções e assinale a 
alternativa com sequência correta. 

 (Obs: O caracter “+” serve apenas para 
interpretação). 

 
1. Ctrl+S 
2. Ctrl+A 
3. F7 
4. Ctrl+B 
5. Ctrl+I 
 
(   ) Verificar ortografia e gramática. 
(   ) Salvar. 
(   ) Sublinhar. 
(   ) Abrir. 
(   ) Itálico. 

 
(A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
(B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.  
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.  
(D) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
(E) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
 
QUESTÃO 29 
 Um processador (CPU) é constituído por Unidade 

de controle (UC), Unidade lógica e aritmética (ULA) 

e Registradores. Assinale a alternativa que NÃO é 
uma função da Unidade de Controle (UC). 

(A) Controle de saída de dados. 
(B) Análise das instruções dos programas. 
(C) Decodificação dos dados. 
(D) Comparação. 
(E) Controle de entrada de dados. 
 
QUESTÃO 30 
 Qual das alternativas abaixo apresentam apenas 

softwares compactadores de arquivos ? 

(A) Winrar,  Skype, emule 
(B) Ares, AVG, AVAST 
(C) Realplayer, Winzip  
(D) Firefox, Safari, Chrome 
(E) Winrar, Winzip, Filzip 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 
 Sobre as atitudes coerentes para elaboração de um 

plano de intervenção profissional que objetiva 
construir estratégias coletivas para o 
enfrentamento das diferentes manifestações de 
desigualdades e injustiças sociais, numa 
perspectiva histórica que apreenda o movimento 
contraditório do real, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Não pesquisar dados de realidade 

quantitativos,  as pesquisas quantitativas 
não são importantes para trazer retratos da 
realidade na perspectiva histórica. 

 
II. Investigar sobre as informações qualitativas 

da realidade. Conforme Martinelli (1994), as 
metodologias qualitativas aproximam 
pesquisador/sujeitos pesquisados, 
permitindo ao primeiro conhecer as 
percepções dos segundos, os significados 
que atribuem a suas experiências, seus 
modos de vida, ou seja, oferece subsídios 
para trabalhar com o real em movimento, em 
toda a sua plenitude. 

 
III. Desvendar e problematizar a realidade 

social, apreendendo os modos e as 
condições de vida dos sujeitos com seus 
condicionantes históricos, sociais, 
econômicos e culturais, e também seus 
anseios, desejos, necessidades e demandas. 

 
IV. Intervir na realidade social com base na 

apreensão do movimento contraditório do 
real, a partir do seu desvendamento e 
problematização, e também de pesquisas 
sobre dados da realidade dos sujeitos. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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QUESTÃO 32 
 Através de observação empírica e fundamentada no 

processo de revisão bibliográfica, percebe - se que 
há uma lacuna nas produções sobre a pesquisa em 
Serviço Social, que é justamente a questão da 
centralidade do sujeito e sua preservação no 
processo metodológico de investigação do real e 
consequente produção de conhecimento 
profissional, referindo-se, neste caso, ao sujeito 
demandatário da prática profissional, 
beneficiário/usuário das políticas públicas, que, 
enquanto cidadão, deve ser considerado 
protagonista de sua própria história e não dado ou 
fonte de informação. Considerando o exposto, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Preocupar-se com o sujeito implica em não perder de 
vista o contexto sócio-histórico em que se insere e em 
que se dão as relações entre o profissional Assistente 
Social e o cidadão. 

(B) Embora a preocupação com o reconhecimento do 
sujeito - cidadão - não esteja presente no projeto ético - 
político da profissão, é necessário ganhar maior 
relevância tanto no âmbito da prática profissional em 
organizações sociais, como no desenvolvimento de 
pesquisas científicas. 

(C) A pesquisa deve destinar-se não só a compreender as 
questões estruturais, mas numa perspectiva de 
totalidade o processo de reprodução material e 
espiritual da existência do ser social. Por isso não pode 
passar despercebido nas pesquisas da área, as 
diferentes formas como o sujeito se relaciona com a 
realidade social. 

(D) O grande desafio para o pesquisador Assistente Social 
que se preocupa com a centralidade do sujeito - 
enquanto condição ontológica e não como estratégia 
metodológica de pesquisa - é possibilitar através da 
pesquisa maior visibilidade ao sujeito, à sua 
experiência e ao seu conhecimento. 

(E) Desvendar a natureza do sujeito, sua experiência, 
poderá permitir aos profissionais desenvolver práticas 
cada vez mais comprometidas ética e politicamente 
com a realidade dos mesmos, buscando no coletivo e 
na troca de saberes alternativas de superação das 
condições de privação e exclusão social. 

 
QUESTÃO 33 
 Sobre a Politica Nacional de Assistencia Social NÃO é 

correto afirmar que 

(A) a Política Pública de Assistência Social realiza-se de 
forma integrada às políticas setoriais, considerando as 
desigualdades socioterritoriais, visando seu 
enfrentamento. 

(B) a Política Pública de Assistência Social tem como 
usuários cidadãos e grupos que se encontram em 
situações de vulnerabilidade e riscos. 

(C) a proteção social básica tem como objetivos prevenir 
situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários.  

(D) o BPC constitui uma garantia de renda básica, no valor 
de um salário mínimo, dirigido às pessoas com 
deficiência e aos idosos a partir de 70 anos de idade, 
observado, para acesso, o critério de renda previsto na 
Lei. 

(E) os serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica deverão se articular com as 
demais políticas públicas locais, de forma a garantir a 
sustentabilidade das ações desenvolvidas e o 
protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de 
forma a superar as condições de vulnerabilidade e a 
prevenir as situações que indicam risco potencial.  

QUESTÃO 34 
 Sobre o Centro de Referência da Assistência Social 

e os Serviços de Proteção Básica, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 
 
I. O Centro de Referência da Assistência Social 

– CRAS é uma unidade pública estatal de 
base territorial, localizado em áreas de 
vulnerabilidade social, que abrange um total 
de até 1.000 famílias/ano.  

 
II. Executa serviços de proteção social básica, 

organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de 
assistência social. 

 
III. O CRAS atua com famílias e indivíduos em 

seu contexto comunitário, visando à 
orientação e ao convívio sociofamiliar e 
comunitário.  

 
IV. É responsável pela oferta do Programa 

Saúde da Família. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas IV. 
 
QUESTÃO 35 
 O  Plano de Assistência Social é um instrumento de 

planejamento e  constitui-se um elemento 
estratégico para a consolidação do SUAS, para a 
municipalização, para a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados e para a universalização da rede 
de proteção social de assistência social, devendo 
prever resultados e impactos sobre as situações de 
vulnerabilidade e risco sociais identificados nos 
territórios. Sua elaboração é de responsabilidade 
do órgão gestor da política. A fim de legitimar o 
princípio democrático e participativo, este plano, no 
âmbito municipal, deve ser submetido 
primeiramente para aprovação 

(A) da Câmara dos Vereadores. 
(B) do Conselho Tutelar. 
(C) do Conselho de Assistência Social. 
(D) da população na Conferência Municipal de Assistência 

Social. 
(E) por todos os conselhos de direitos. 
 
QUESTÃO 36 
 O Plano Municipal de Assistência Social é uma 

ferramenta obrigatória de gestão da política de 
assistência social nas três esferas de governo. Sua 
construção e implementação está prevista na 
LOAS, PNAS (2004) e NOB/SUAS (2005). São 
elementos constituintes do Plano, EXCETO. 

(A) Realização de estudos e diagnósticos da realidade. 
(B) Mapeamento e identificação da cobertura da rede 

prestadora de serviços. 
(C) Definição de objetivos e estabelecimento de um plano 

hipotético prevendo possibilidades de acertos e erros. 
(D) Determinação de metas e previsão de custos, e  

previsão de fontes de financiamento (recursos 
municipais e estaduais e federais). 

(E) Estabelecimento das ações de monitoramento e 
avaliação. 
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QUESTÃO 37 
 A proteção social especial tem por referência a 

ocorrência de situações de risco ou violação de 
direitos. Qual dentre o público abaixo NÃO se inclui 
para atendimento neste nível de proteção? 

(A) Crianças e adolescentes residentes em território com 
altos indices de trabalho infantil. 

(B) Adolescentes em medida socioeducativa. 
(C) Crianças e adolescentes em situação de abuso e/ou 

exploração sexual. 
(D) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, 

idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoativas 
e outros indivíduos em situação de abandono. 

(E) Famílias com presença de formas de negligência, maus 
tratos e violência. 

 
QUESTÃO 38 
 A rede socioassistencial é um conjunto integrado 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, que 
oferta e opera benefícios, serviços, programas e 
projetos, o que supõe a articulação entre todas 
estas unidades de provisão de proteção social, sob 
a hierarquia  básica e especial e ainda por níveis de 
complexidade. Analise as assertivas abaixo sobre 
os parâmetros para organização da rede 
socioassistencial, e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 
 
I. Oferta, 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, sem integração com rede 
hierarquizada de serviços. 

 
II. Caráter público de coresponsabilidade e 

complementariedade entre as ações 
governamentais e não-governamentais de 
Assistência Social, evitando paralelismo, 
fragmentação e dispersão de recursos. 

 
III. Hierarquização da rede pela complexidade 

dos serviços e abrangência territorial de sua 
capacidade em face da demanda. 

 
IV. Porta de entrada unificada dos serviços para 

a rede de proteção social básica, por 
intermédio de unidades de referência e para 
a rede de proteção social especial, por 
centrais de acolhimento e controle de vagas. 

 
V. Caráter contínuo e sistemático, planejado 

com recursos garantidos em orçamento 
público, bem como com recursos próprios 
da rede não-governamental. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) penas II, III e V. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas II, III, IV e V. 
(E) Apenas IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 
 Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
 
 "A_________________atua sobre as situações de 

vulnerabilidade, risco e potencialidade social 
identificadas. É uma importante fonte de 
notificação das situações de vulnerabilidade e risco 
sociais, bem como das potencialidades 
identificadas no território, essencial à ação 
preventiva e à priorização do acesso dos mais 
vulneráveis aos serviços de assistência social. 

(A) Matricialidade 
(B) Territorialização 
(C) Vigilância Social 
(D) Defesa institucional 
(E) Busca ativa 
 
QUESTÃO 40 
 No âmbito do judiciário, o que se refere a uma 

avaliação, exame ou vistoria, solicitada ou 
determinada sempre que a situação exigir um parecer 
técnico ou científico de uma determinada área do 
conhecimento, que contribua para o juiz formar a sua 
convicção para a tomada de decisão, quando 
solicitado a um profissional de Serviço Social, é 
chamado de 

(A) Estudo Social. 
(B) Perícia Social. 
(C) Laudo Social. 
(D) Relatório Social. 
(E) Entrevista Social. 
 
QUESTÃO 41 
 Relacione as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 
1. Laudo Social 
2. Parecer Social 
 
(   ) No judiciário, é usado mais como um elemento 

de "prova", com finalidade de dar suporte à 
decisão judicial. 

(   ) Não necessita expressar o detalhamento dos 
conteúdos do estudo realizado. 

(   ) Diz respeito a esclarecimentos e análises, com 
base em conhecimento específico do Serviço 
Social. 

(   ) No âmbito do judiciário, pode ser emitido 
enquanto parte final ou conclusão de um 
laudo,  como resposta à consulta ou à 
determinação da autoridade judiciária a 
respeito de alguma questão constante em 
processo já acompanhada pelo profissional. 

 
(A) 1 – 2 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 2 – 2 – 1 – 1. 
(D) 2 – 1 – 1 – 2. 
(E) 1 – 2 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 42 
 Sobre as proteções sociais ofertadas pelo Sistema 

Único de Assistência Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 
 
I. A proteção social básica será ofertada 

precipuamente no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas) 
e pelas entidades sem fins lucrativos de 
assistência social. 

 
 
II. O Creas é a unidade pública municipal, de 

base territorial, localizado em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de 
abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias.  

 
III. O Creas é a unidade pública de abrangência 

e gestão municipal, estadual ou regional, 
destinado à prestação de serviços a 
indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da 
proteção social especial. 

 
IV. Os Cras e os Creas são unidades públicas 

estatais instituídas no âmbito do Suas, que 
possuem interface com as demais políticas 
públicas e articulam, coordenam e ofertam 
os serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social.  

 
V. As instalações dos Cras e dos Creas devem 

ser compatíveis com os serviços neles 
ofertados, com espaços para trabalhos em 
grupo e ambientes específicos para 
recepção e atendimento reservado das 
famílias e indivíduos, assegurada à 
acessibilidade às pessoas idosas e com 
deficiência. 

 
(A) Apenas I, II e V. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas III, IV e V. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas IV e V. 
 
QUESTÃO 43 
 Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o 

artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social sobre 
as entidades e organizações de assistência social. 

(A) As entidades e organizações de Assistência Social são 
aquelas que mesmo com fins lucrativos prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários da 
assistência social. 

(B) Consideram-se entidades de atendimento da 
Assistência Social aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos e concedem benefícios de 
prestação social básica ou especial, dirigidos às 
famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 
ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e 
respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e 
II do art. 18. 

(C) Consideram-se entidades de assessoramento da 
Assistência Social aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e executam 
programas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da política de 
assistência social, nos termos da LOAS, e respeitadas 
as deliberações do CNAS. 

(D) Consideram-se entidades de defesa e garantia de 
direitos aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas e 
projetos voltados prioritariamente para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção 
de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação 
com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao 
público da política de assistência social, nos termos da 
LOAS. 

(E) Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela 
LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia 
de direitos. 

 
QUESTÃO 44 
 Em relaçao aos objetivos da assistência social, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. A proteção social, que visa à garantia da 

vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente: a) a 
proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; b) o amparo às 
crianças e aos adolescentes carentes; c) a 
promoção da integração ao mercado de 
trabalho; d) a habilitação e reabilitação das 
pessoas com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; e e) a 
garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 

 

II. A vigilância socioassistencial, que visa a 
analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações e danos.  

 
III. A defesa de direitos, que visa a garantir o 

pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais. 

 
IV. Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais. 

 
V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem 
como dos recursos oferecidos pelo Poder 
Público e dos critérios para sua concessão. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas V. 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

- 10 - 

QUESTÃO 45 
 A Lei de Regulamentação da Profissão estabelece 

os parâmetros legais que asseguram as 
competências ao assistente social e ampara suas 
prerrogativas exclusivas a cada profissional que 
precisa, então, ter ciência de seu teor para lançar 
mão desse aparato legal, nos diferentes âmbitos de 
atuação profissional. Assinale a alternativa que 
apresente corretamente algumas competências da 
profissão.  

(A) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação 
do Serviço Social com participação da sociedade civil. 

(B) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações, pareceres (em matéria de Serviço Social). 

(C) Magistério de Serviço Social (graduação e pós-
graduação): assumir disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos específicos. 

(D) Direção/coordenação de unidades de ensino e cursos 
de Serviço Social (graduação e pós-graduação). 

(E) Supervisão direta de estagiários de Serviço Social: 
treinamento, avaliação. 

 
QUESTÃO 46 
 As infrações ao Código de Ética Profissional do 

Assistente Social acarretarão penalidades, desde a 
multa até a cassação do exercício profissional. As 
penalidades aplicáveis são as seguintes: a) multa; 
b) advertência reservada; c) advertência pública; d) 
suspensão do exercício profissional; e) cassação 
do registro profissional. A punibilidade do 
assistente social, por falta sujeita a processo ético 
e disciplinar, prescreve em 

(A) 02 (dois) anos. 
(B) 03 (três) anos. 
(C) 04 (quatro) anos. 
(D) 05 (cinco) anos. 
(E) 06 (seis) anos. 
 
QUESTÃO 47 
 Assinale a alternativa correta quanto ao sigilo 

profissional. 

(A) O sigilo profissional pode ser ignorado diante de uma 
solicitação judicial. 

(B) Na execução de um trabalho multidisciplinar o sigilo 
profissional poderá ser quebrado sem ressalvas. 

(C) A instituição empregadora deve saber todos os fatos 
que envolvem a atividade profissional do Serviço 
Social, dessa forma o sigilo profissional não é mantido 
nesta relação empresa/assistente social. 

(D) É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional.  
(E) Mesmo quando se tratar de situação cuja gravidade 

possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer 
prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros ou da 
coletividade, o assistente social deverá manter o sigilo 
profissional. 

 
QUESTÃO 48 
 De acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso, "É 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos. A prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de, EXCETO 

(A) cadastramento da população idosa em base territorial. 
(B) atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 

(C) unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 
social. 

(D) atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 
população que dele necessitar e esteja impossibilitada 
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem 
fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural. 

(E) reabilitação orientada por médicos clínicos, para 
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

 
QUESTÃO 49 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

uma série de condições para adoção. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) O adotante há de ser, pelo menos, quinze anos mais 
velho do que o adotando. 

(B) Em se tratando de adotando os menores de quinze 
anos de idade, não se faz necessário o seu 
consentimento.  

(C) A adoção será precedida de estágio de convivência 
com a criança ou adolescente, pelo prazo que a 
autoridade judiciária fixar, observadas as 
peculiaridades do caso. 

(D) O estágio de convivência será dispensado se o 
adotando já estiver sob simples guarda do adotante. 

(E) Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou 
domiciliado fora do País, o estágio de convivência, 
cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 15 
(quinze) dias. 

 
QUESTÃO 50 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente  estabelece 

determinação quanto ao direito à profissionalização 
e à proteção no trabalho. A formação técnico-
profissional obedecerá aos seguintes princípios, 
EXCETO 

(A) garantia de acesso ao ensino regular. 
(B) frequência obrigatória ao ensino regular. 
(C) atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente. 
(D) horário especial para o exercício das atividades. 
(E) presença de um instrutor extra-classe para 

acompanhamento das atividades do ensino regular. 
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PROVA DISCURSIVA – VERSÃO RASCUNHO 

 
1. A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a criatividade/originalidade; 
e) a utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 
 
2. O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) quando: 
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que 

não  determinado pelo Edital 01/2011. 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;  
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas. 
 
3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 

que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas para a elaboração da sua resposta. 
 
QUESTÃO 51 
 A Seguridade Social Brasileira compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar determinados direitos. Cite quais são os direitos assegurados pela Seguridade 
Social brasileira e os princípios que a estruturam com suas principais características. 
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