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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 

 

 

Quanto às medidas específicas de proteção à 

criança e ao adolescente, segundo o estatuto próprio 

em seu artigo 100, na sua aplicação será levado em 

conta: 

a) A conduta do adolescente e a gravidade do ato 

infracional; 

b) As necessidades pedagógicas, preferindo-se 

aquelas que visem ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 

c) O grau de desestruturação da família e sua 

capacidade de prover as necessidades das 

crianças e dos adolescentes; 

d) Os interesses da comunidade, a gravidade do 

ato infracional e as condições de vida e trabalho 

de suas famílias; 

e) A condição socioeconômica familiar e sua 

capacidade de prover a subsistência do 

adolescente; 

 

De acordo com o estatuto da criança e do 

adolescente as linhas de ação da política de 

atendimento a esse segmento social são 

classificadas como: 

a) Políticas sociais especiais. Políticas de 

prevenção dos riscos sociais e políticas 

assistencialistas; 

b) Políticas sociais básicas, políticas assistenciais e 

políticas de proteção especial; 

c) Políticas assistenciais, políticas de promoção da 

família em situação de pobreza e políticas 

básicas; 

d) Políticas preventivas, políticas assistenciais e 

políticas de defesa dos direitos; 

e) Políticas de segurança social, política de 

prevenção assistencial e de defesa de direitos; 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 
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Observe as afirmativas abaixo relativas aos 

conselhos de direitos da criança e do adolescente: 

I- São órgãos públicos, descentralizados e não-

deliberativos em relação ás políticas de 

atendimento ás crianças e aos adolescente; 

II- Possuem a função de exercer o controle social 

das ações do governo e da sociedade civil, no 

que tange aos direitos das crianças e dos 

adolescentes; 

III- São autônomos, no plano político, em relação 

ao governo; 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a afirmativa I está correta; 

b) Apenas a afirmativa II está correta; 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 

e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 

 

 

 

Considerando a complexidade da realidade social 

das crianças e dos adolescentes em situação de rua, 

na analise abrangente dos elementos que colaboram 

para a permanência desse segmento nas ruas, não 

se deve levar em consideração: 

a) Os fatores biológicos, tais como idade e sexo; 

b) Os fatores relacionados á família: composição e 

organização familiar, a força e a qualidade dos 

laços familiares; 

c) Os fatores relacionados ao espaço, como, por 

exemplo, a distância que estes têm que 

percorrer entre a moradia  familiar e rua onde ele 

exerce atividades lucrativas; 

d) A situação econômica, social e política do país; 

e) A relação entre nível de violência, escolaridade 

dos pais, pobreza e desconhecimento do 

estatuto da criança e do adolescente; 

 

 

 

 

 

Em relação à violência contra crianças e 

adolescentes, julgue os itens abaixo: 

I- A violência domestica envolve tanto 

transgressões como omissões dos pais, 

parentes ou responsáveis em relação aos 

direitos da criança/adolescente; 

II- Privar a criança de necessidades e cuidados 

básicos para seu desenvolvimento é uma forma 

de violência; 

III- Uma ação não acidental, cometida por um 

adulto, somente é considerada violência física 

se deixar marcas evidentes no corpo da 

criança/adolescente; 

IV- Submeter uma criança a situações de vergonha, 

depreciação, xingamentos, ameaças e/ou 

humilhação constitui um ato de violência; 

V- O reconhecimento do abuso sexual requer o 

contato genital entre criança e seu abusador, 

incluindo a manipulação da genitália e ato 

sexual; 

A quantidade de itens corretos é igual a: 

a) Apenas I; 

b) I e II 

c) I,II e IV 

d) Apenas V; 

e) Todas estão corretas; 

 

 

Quanto ao comportamento de um adolescente 

perante a lei, analise as afirmativas e assinale a 

alternativa correta: 

I- Comportamento de risco é o termo usado para 

designar as ações do individuo que colocam em 

perigo a vida de outras pessoas; 

II- Adolescentes em conflito com a lei são aquelas 

pessoas entre 12 e 18 anos de idade que 

questionam as leis e normas da sua sociedade 

e que discordam da maior parte delas; 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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III- O eca busca assegurar a proteção integral dos 

individuos menores de 18 anos, vistos como 

“seres em desenvolvimento”; 

IV- Os adolescentes em conflito com a lei 

constituem um problema de segurança pública 

e não um problema de responsabilidade social, 

na medida em que a própria sociedade é vitima 

de seus atos infracionais; 

a) Todas as afirmativas estão erradas; 

b) Apenas alternativa III está correta; 

c) Alternativas II e III estão corretas; 

d) Apenas alternativa IV está correta; 

e) Todas estão certas; 

 

 

No plano municipal, a participação dos cidadãos na 

formulação da política de atendimento aos direitos 

das crianças e dos adolescentes se efetiva por meio 

do: 

a) Conselho municipal de direitos da criança e do 

adolescente; 

b) Artigo 227 da constituição federal; 

c) Conselho tutelar; 

d) Conselho popular; 

e) Conselho municipal de direitos da criança e do 

adolescente e o conselho municipal de 

assistência social. 

 

 

Artigo do eca  (estatuto da criança e do adolescente) 

que assegura o direito à educação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer está elencado na alternativa: 

a) Artigo 53; 

b) Artigo 54; 

c) Artigo 55; 

d) Artigo 56; 

e) Artigo 57; 

 

 

 

 

Nos campos da educação básica, bem como nas 

atividades artísticas, esportivas e culturais, 

subordinando-as, sempre, ao imperativo de 

desenvolver, em cada socioeducando, os quatro 

pilares da educação do relatório de Jacques Delors.  

Têm-se como pilares: 

I- Aprender a ser (competências pessoais); 

II- Aprender a conviver (competências 

relacionadas) 

III- Aprender a fazer (competências cognitivas) 

IV- Aprender a conhecer (competências produtivas) 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta; 

b) Apenas afirmativa II está correta; 

c) Estão corretas as afirmativas I e II; 

d) Estão corretas as afirmativas II e III; 

e) Estão corretas as afirmativas I e IV; 

 

Um dos métodos de ação socioeducativa é a 

presença educativa de acordo com esse método. A 

partir desta informação, julgue as afirmativas: 

I- A ação socioeducativa organizar-se-á em torno 

de três eixos básicos: a docência, as práticas e 

vivências e a presença educativa; 

II- Sem a presença educativa, isto é, sem 

estabelecimento de vínculos humanos de 

consideração e afeto com pessoas do mundo 

adulto que atuam na unidade ou serviço, a 

docência e as práticas  tempo e vivências 

resultam pouco produtivas no trabalho 

desenvolvido com o educando; 

III- Na pedagogia da presença, cumpre ao educador 

dedicar tempo, presença, experiência e exemplo 

ao seu educando, visando exercer sobre ele uma 

influência costrutiva, significativa e marcante; 

A alternativa correta é: 

a) Apenas a afirmativa I está correta; 

b) Apenas a afirmativa II está correta; 

c) Estão corretas as afirmativas I e II; 

d) Estão corretas as afirmativas II e III; 

e) Estão corretas as afirmativas I, II e III; 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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A criança é inserida no PETI com idade inicial de: 

a) 5 anos; 

b) 6 anos; 

c) 7 anos; 

d) 8 anos; 

e) 9 anos; 

 

Sobre ética no serviço público, julgue as alternativas: 

I- A única penalidade que pode ser arbitrada pela 

comissão de ética é a censura; 

II- A comissão de ética só tem poderes para 

exonerar servidor estável; 

III- A comissão de ética será formada por três 

servidores públicos estáveis mais suplentes; 

A alternativa CORRETA é: 

a) Apenas a afirmativa I está correta; 

b) Apenas a afirmativa II está correta; 

c) Estão corretas as afirmativas I e II; 

d) Estão corretas as afirmativas II e III; 

e) Todas as afirmativas estão incorretas; 

 

 

A educação abrange processos formativos que são 

desenvolvidos em: 

a) Instituições de ensino básico, fundamental e 

superior; 

b) Somente nas instituições de ensino e pesquisa, 

no trabalho e organizações da sociedade civil; 

c) Prioritariamente no trabalho, nas manifestações 

culturais e na convivência humana; 

d) Na vida familiar e na escolarização formal; 

e) Instituições de ensino e pesquisa, no trabalho, 

na vida familiar, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade; 

 

 

 

A inserção de uma criança no programa de 

erradicação do trabalho infantil tem como finalidade: 

a) Apenas  reforço escolar; 

b) Complemento da carga horária exigida na 

escola; 

c) Retiradas de crianças e adolescente em risco de 

trabalho infantil; 

d) Criança de rua; 

e) Nenhuma das alternativas; 

 
 

O programa de erradicação do trabalho infantil faz 

parte de qual entidade? 

a) Esfera Municipal; 

b) Esfera Federal 

c) ONG’s; 

d) Esfera Distrital; 

e) Nenhuma das alternativas 

 

 
 

Segundo o estatuto da criança e do adolescente em 

que artigo está assegurado o direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições 

dignas de existência? 

a) Art 1º; 

b) Art 5º; 

c) Art 6º; 

d) Art 7º; 

e) Art 6º e 7º; 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A respeito do conselho tutelar, identifique a 

alternativa correta: 

a) Trata-se de uma organização não 

governamental que colabora com o município 

em fiscalizar o cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente previsto no ECA; 

b) Órgão publico, criado no âmbito do estado e do 

município para dar cumprimento às medidas 

penais aplicadas aos adolescentes; 

c) Órgão criado segundo a lei orgânica da 

assistência social (LOAS), tendo função de 

repassar benefícios assistenciais; 

d) Órgão publico criado temporariamente para 

garantir o cumprimento do ECA; 

e) Órgão publico de caráter autônomo e 

permanente, criado para zelar pelos direitos da 

infância e da juventude nos termos do ECA; 

 

Para crianças e/ou adolescentes estarem inseridos 

no PETI, os mesmos devem possuir um cadastro. 

Este se define como: 

a) Cadastro bolsa escola; 

b) Cadastro bolsa família; 

c) Cadastro no município; 

d) Cadastro no conselho tutelar; 

e) Nenhuma das alternativas; 

 

Com relação à proteção integral à infância e à 

adolescência, informe o que for correto: 

a) Envolve apenas ações de assistência social; 

b) Refere-se à efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária; 

c) Tem como pressuposto a articulação entre 

ações de assistência social e de segurança 

pública; 

d) É garantida por meio de programas específicos 

da área de educação e segurança; 

e) Envolve além de outros direitos, a inserção no 

mercado de trabalho a partir dos doze anos de 

idade; 

 
 

Assinale a alternativa correta quanto às linhas de 

ação da política de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente; 

a) Atendimento médico-hospitalar, liberdade 

assistida, proteção jurídico social; 

b) Proteção jurídico social, prioridade nos 

atendimentos em instituições de saúde, 

aplicação de medidas socio-educativas; 

c) Políticas sociais básicas, liberdade assistida, 

internação em estabelecimento educacional; 

d) Proteção integral, direito ao foro privilegiado; 

e) Serviço de identificação e localização de pais 

e/ou responsáveis; crianças e adolescentes 

desaparecidos, proteção jurídico social por 

entidades de defesa da criança e do 

adolescente; 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 
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A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 

 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 
 

 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 
 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia, Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.       

                                                                                                       

 

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

                                                                                                 

 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 
 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 
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