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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 06 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 15 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 01) Assinale a opção em que 

todas as palavras sejam adjetivos (ou 

possam ser, dependendo do contexto). 

A) Frio, nobre, intenso, efêmero. 

B) Útil, íntimo, verniz, purificar. 

C) Sulista, forte, sutil, academia. 

D) Suave, fazer, criativo, legível. 

E) São, reflexo, impor, extração. 

 

Questão 02) Analise o uso dos 

porquês (porque, por quê e porquê) 

nas proposições abaixo e assinale a 

opção em que seu emprego esteja de 

acordo com a norma culta da língua 

portuguesa. 

A) Porque ele voltou para casa? 

B) Nem o governo sabe o porquê da 

inflação. 

C) Foi muito difícil a situação porque 

passamos. 

D) Porque você viajou sem me 

avisar? 

E) Não compreendi o por quê da 

briga de vocês. 

Questão 03) Aponte a alternativa 

que apresenta um pronome 

demonstrativo. 

A) Ele foi testemunha do roubo. 

B) Quem foi eleita presidente do 

grêmio? 

C) Mário esforçou-se para ser o 

melhor zagueiro da competição. 

D) Este menino foi o ganhador do 

prêmio. 

E) Faça-me um favor. 

 

 

Leia o texto a seguir para responder as 

questões 04 a 06. 

O CDC está de aniversário 

1 
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Hoje o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) comemora 22 anos de 

aprovação. Foi um período em que o 

consumidor galgou muitas conquistas, 

mas ainda tem muita dor de cabeça 

com as empresas, principalmente da 

área financeira e de telecomunicações. 

E muitos acabam abrindo mão do 

direito de reclamar porque acham que 

há muita burocracia ou falta de 

efetividade para formalizar a queixa nos 

canais disponíveis. Mas o consumidor 

lesado não pode se acomodar, porque é 

com o registro de queixas que as 

entidades de defesa podem cobrar 

melhorias das empresas. E quanto mais 

se reclama, mais poder o consumidor 

ganha para melhorar essas relações. 

Ainda falta educação para o consumo, 

sobretudo nas classes C, D e E, que 

passaram a consumir mais agora graças 

à maior facilidade ao crédito. Muitos 

estão aderindo ao cartão de crédito, 

fazendo financiamentos, mas não 

sabem que podem fazer a portabilidade 

do financiamento de um banco para 

outro que ofereça juros menores, por 

exemplo. O CDC foi uma lei que pegou 

de tal forma que o aniversário é 

comemorado duas vezes ao ano, na 

data de hoje que marca o dia da 

sanção, e em março, quando passou a 

vigorar, pois foi dado prazo de seis 

meses pra o mercado se adaptar às 

novas regras. 

11/09/12 - POR MDOLCI 
http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o

-cdc-esta-de-aniversario/ 
 

Questão 04) No texto, as 

expressões “dor de cabeça” (L5) e 

“abrindo mão” (L8), significam 

prioritária e respectivamente: 

A) renunciando - problema 

B) aborrecimento – abdicando 

C) desistindo – preocupação 

D) cefaleia – abdicando 

E) cefaleia - desistindo 




http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o-cdc-esta-de-aniversario/
http://mariainesdolci.blogfolha.uol.com.br/2012/09/11/o-cdc-esta-de-aniversario/
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Questão 05) “Mas o consumidor 

lesado não pode se acomodar, 

porque é com o registro de queixas 

que as entidades de defesa podem 

cobrar melhorias das empresas.” 

(L12-16) 

A relação de sentido estabelecida 

entre as orações conectadas pela 

conjunção “porque” é de 

A) finalidade. 

B) concessão. 

C) comparação. 

D) alternância. 

E) explicação. 

Questão 06) “Muitos estão aderindo 

ao cartão de crédito, fazendo 

financiamentos, mas não sabem que 

podem fazer a portabilidade do 

financiamento de um banco para 

outro que ofereça juros menores, por 

exemplo.” (L22-28) 

No período acima, as palavras 

sublinhadas classificam-se, 

respectivamente, como 

A) conjunção integrante e pronome 

relativo 

B) pronome relativo e pronome 

relativo 

C) conjunção integrante e conjunção 

integrante 

D) pronome relativo e pronome 

indefinido 

E) pronome relativo e conjunção 

integrante 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 07) Sabendo que cos 23º 

= 0,92, o valor da expressão 

  
       

                  é: 

 

A) 0,46 

B) 2,17 

C) 0,5 

D) 1,02 

E) 1,59 

Questão 08) Um ciclista e um 

maratonista começam juntos uma 

competição.  

A equação                 

representa a posição em metros do 

ciclista, em função do tempo t, em 

segundos. No instante em que o 

ciclista parte da posição zero, o 

maratonista inicia seu movimento 

pela equação         , na mesma 

pista e no mesmo sentido. A posição 

mais afastada da origem na qual o 

ciclista e o maratonista voltam a se 

encontrar é 

A) 1m 

B) 4m 

C) 5m 

D) 10m 

E) 20m 

 

 

 

 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 09) Deseja-se fazer um 

cercado de tela de modo que o piso 

retangular tenha 40m2 de área. 

Considerando que se dispõe de 26m 

de comprimento de tela para a 

construção desse cercado, as 

dimensões do retângulo do piso 

devem ser de 

A) 5m e 8m. 

B) 6m e 20m. 

C) 13m e 13m. 

D) 4m e 10m. 

E) 4m e 22m. 

Questão 10) Um engenheiro civil, 

estudando a resistência de uma viga, 

obteve os seguintes dados: 

Peso (em N) Deformação (em 

mm) 

0 0 

6 9 

18 45 

Considerando que a deformação D 

pode ser dada em função do peso x 

por um polinômio do tipo D(x) = ax2 

+ bx + c, a deformação para um 

peso de 24N é 

A) 9mm. 

B) 24mm. 

C) 45mm. 

D) 54mm. 

E) 72mm. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

 

Questão 11) Em 2010, na Tunísia, 

teve início um movimento de 

contestação do ordenamento político 

que foi denominado de Primavera 

Árabe, cujo ápice ocorreu na Líbia e 

no Egito onde os governantes 

Muamar Kadafi e Hosni Mubarak 

foram retirados do poder por 

rebeliões. A expansão árabe pelo 

norte da África teve como fator de 

impulsão a religião muçulmana ou 

islamismo. A cidade mais sagrada do 

islamismo e local para onde todo fiel 

dessa religião deve peregrinar ao 

menos uma vez na vida é 

A) Meca. 

B) Jerusalém. 

C) Cairo. 

D) Medina. 

E) Teerã. 

 

Questão 12) Brasília é a capital 

federal da República Federativa do 

Brasil e sede de governo do Distrito 

Federal. Assinale a alternativa 

correta sobre o ano de inauguração 

Brasília e o nome do presidente em 

exercício na época. 

A) 1961, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira 

B) 1962, Jânio Quadros 

C) 1960, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira. 

D) 1962, João Goulart 

E) 1960, Jânio Quadros 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
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Questão 13) Os terremotos que 

ocorreram na Itália nos últimos anos 

abalaram muito mais do que casas, 

construções, pontes, estradas e 

outras obras de infraestrutura. 

Verdadeiras joias da arquitetura 

também foram duramente danificadas 

e, por conta disso, 

A) o governo italiano decidiu em 

caráter emergencial transferir 

parte importante desses acervos, 

inclusive as obras arquitetônicas, 

para as regiões dos alpes italianos, 

na fronteira com a suíça. 

B) pesquisadores e especialistas 

estão lutando contra o tempo para 

restaurar prédios históricos, como 

a basílica de São Francisco em 

Mirandola, obra singular da 

arquitetura renascentista. 

C) a exemplo do que ocorre no Brasil 

com obras que compõem o 

patrimônio histórico nacional, os 

italianos também não estão muito 

preocupados com a conservação, 

quanto mais com a restauração de 

obras afetadas pelos terremotos. 

D) os terremotos não abalaram 

somente joias da arquitetura 

renascentista, mas fizeram 

estragos nos altos postos do poder 

político italiano, como a queda 

recente do Primeiro Ministro Silvio 

Berlusconi. 

E) Assim como na Itália, existe 

grande preocupação da sociedade 

e do governo brasileiro com obras 

que compõem seus acervos 

históricos do patrimônio nacional. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 14) Navegador é um termo 

adotado para indicar um programa 

que possibilita o uso da Internet, 

visualizando o conteúdo de sites 

disponíveis na grande rede. O 

Microsoft Internet Explorer é um dos 

navegadores mais conhecidos e 

utilizados. Selecione a alternativa que 

apresenta outro famoso navegador, 

concorrente do Microsoft Internet 

Explorer. 

A) Adobe Flash Player 

B) Skype 

C) Mozilla Firefox 

D) Google Earth 

E) Real Player 

 

Questão 15) Para efeito de 

lançamento de dados em sistemas, 

caso preencha uma planilha do Excel 

com os seguintes dados: A1=3, 

B1=5, C1=6, D1=4, assinale a 

alternativa com o valor resultante na 

célula A2, com a fórmula 

=D1*C1/A1+B1 

A) 3 

B) 1 

C) 13 

D) 42 

E) 28 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 
 

Questão 16) A Constituição Federal 

do 1988 é resultado de um processo 

histórico que envolveu diversos 

grupos sociais e, através da 

Assembleia Nacional Constituinte, 

buscou-se elaborar uma Carta Magna 

que garantisse ao povo brasileiro 

direitos sociais e políticos. Com base 

nessa informação e nos seus 

conhecimentos sobre a Constituição 

Federal de 1988, constituem direitos 

sociais, segundo o art. 6º da 

Constituição: 

I. a educação, a saúde e a 

alimentação; 

II. o trabalho, a moradia e o lazer; 

III. a segurança, a previdência 

social, a proteção a maternidade 

e a infância; 

IV. a assistência aos desamparados. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I e II. 

B) apenas I, II e III. 

C) apenas II, III e IV. 

D) apenas III e IV. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 17) A Constituição Federal 

de 1988 estabeleceu, em seu Capítulo 

II, o que se entende por Seguridade 

Social no Brasil e como ela deve ser 

garantida. Com base nessa 

informação e nos seus conhecimentos 

sobre a Constituição Federal de 1988 

e a Seguridade Social brasileira,  

 

marque a opção que apresenta as 

políticas sociais que compõem a 

Seguridade Social. 

A) Educação, Previdência Social e 

Saúde. 

B) Educação, Assistência Social e 

Saúde. 

C) Previdência Social, Assistência 

Social e Saúde. 

D) Previdência Social, Assistência 

Social e Habitação. 

E) Assistência Social, Saúde e 

Habitação. 

Questão 18) A Previdência Social 

estabelecida pela Constituição Federal 

de 1988 e pelas demais 

regulamentações específicas define 

qual é o público atendido por tal 

política e quais os critérios para 

acessá-la. Com base nessa 

informação e nos seus conhecimentos 

sobre a Previdência Social no Brasil, 

marque a opção correta. 

A) A Previdência Social é política 

pública de caráter não contributivo 

e não exige filiação. 

B) A Previdência Social é política 

pública de caráter contributivo e 

filiação obrigatória. 

C) A Previdência Social é política 

pública de caráter não contributivo 

e filiação obrigatória. 

D) A Previdência Social é política 

pública de caráter contributivo e 

não exige filiação. 

E) Nenhuma das alternativas está 

correta. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 19) A política pública de 

saúde no Brasil está regulamentada 

pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 

1990. A referida lei estabelece em 

seus princípios e diretrizes que, por 

abrangência, a saúde brasileira deve 

garantir 

A) universalidade de acesso. 

B) acesso mediante contribuição. 

C) acesso mediante comprovação de 

carência. 

D) acesso mediante pagamento de 

porcentagem do serviço. 

E) Nenhuma das anteriores. 

Questão 20) A política pública de 

assistência social no Brasil está 

regulamentada pela Lei 8.742, de 07 

de dezembro de 1993. A referida lei 

apresenta quais são os objetivos da 

assistência social. Entre eles 

encontram-se: 

I. a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

II. o amparo às crianças e 

adolescentes carentes;  

III. a promoção da integração ao 

mercado de trabalho. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas I e II. 

C) apenas II e III. 

D) apenas III. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 21) O Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS é o sistema 

que executa a gestão da política 

pública de assistência social no Brasil.  

 

O referido sistema integra ações e 

entidades na área da assistência 

social. Com relação ao SUAS, é 

INCORRETO afirmar que 

A) todas as entidades de assistência 

social, públicas ou privadas, 

devem estar integradas ao 

sistema. 

B) apenas as entidades de assistência 

social públicas devem estar 

integradas ao sistema. 

C) o sistema tem caráter público não 

contributivo. 

D) o sistema fundamenta-se nos 

compromissos da Política Nacional 

de Assistência Social de 2004. 

E) Todas as alternativas estão 

corretas. 

Questão 22) O Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI, criado em 1996 e desenvolvido 

por municípios em parceria com o 

Governo Federal, através do 

Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome – MDS, atua 

articulando duas ações fundamentais. 

São elas: 

A) transferência de renda e oferta de 

serviço socioeducativo. 

B) transferência de escola e oferta de 

serviço socioeducativo. 

C) transferência de renda e oferta de 

vaga em escola. 

D) transferência de renda e 

transferência de escola. 

E) Nenhuma das alternativas está 

correta. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 23) A Lei 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao 

adolescente no Brasil. A referida lei 

estabelece que a criança e o 

adolescente têm prioridade absoluta 

na garantia de seus direitos. Por 

garantia de prioridade compreende-se 

I. primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

II. preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais 

públicas; 

III. ser primeiramente julgado em 

caso de ato infracional. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas I e II. 

D) apenas II e III. 

E) apenas III. 

Questão 24) A Lei 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao 

adolescente no Brasil. Entre os 

direitos estabelecidos para crianças e 

adolescentes pela referida lei 

encontra-se o direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade. Por direito à 

liberdade compreende-se: 

I. opinião e expressão; 

II. crença e culto religioso; 

III. participação na vida política, na 

forma da lei; 

IV. frequência a locais de risco, 

como bares e boates. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I e II. 

B) apenas I e III. 

C) apenas II e IV. 

D) apenas I, II e III. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 25) O Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI, criado em 1996 e é 

desenvolvido por municípios em 

parceria com o Governo Federal, 

através do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS. Segundo informações 

do sítio eletrônico do referido 

ministério, quais as famílias que 

podem receber o benefício do PETI? 

I. Todas as famílias com crianças 

e/ou adolescentes em situação de 

trabalho, seja o pagamento feito 

pelo Programa Bolsa Família ou 

especificamente pelo PETI; 

II. apenas as famílias com crianças 

e/ou adolescentes em situação de 

trabalho e que atendam aos 

critérios do Programa Bolsa 

Família poderão receber os 

recursos do PETI; 

III. apenas as famílias com crianças 

e/ou adolescentes em situação de 

trabalho e em situação de 

extrema pobreza poderão receber 

os recursos do PETI. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas III. 

D) apenas I e III. 

E) Nenhuma está correta. 
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Questão 26) A Lei 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao 

adolescente no Brasil. Quanto à 

proteção ao trabalho, estabelece em 

que condições deve se dar o trabalho 

do adolescente aprendiz. Conforme as 

condições estabelecidas pelo ECA, é 

vedado o trabalho: 

I. noturno, compreendendo o 

horário entre vinte e duas horas 

e cinco horas do dia seguinte; 

II. perigoso, insalubre ou penoso; 

III. que não seja compatível com a 

frequência à escola. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas I e III. 

D) apenas II e III. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 27) A Lei 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao 

adolescente no Brasil. A referida lei 

regulamenta, em seu Capítulo V – Do 

Direito à Profissionalização e à 

Proteção no Trabalho a permissão 

para o trabalho, estabelecendo que 

I. é proibido qualquer trabalho para 

os menores de quatorze anos; 

II. a partir dos quatorze anos é 

permitido o trabalho na condição 

de aprendiz; 

III. é proibido qualquer trabalho para 

menores de dezesseis anos. 

 
 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas III. 

D) apenas I e II. 

E) apenas II e III. 

Questão 28) O Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI, criado em 1996 e desenvolvido 

por municípios em parceria com o 

Governo Federal, através do 

Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome – MDS, tem como 

objetivos, segundo informações do 

sítio eletrônico do referido ministério, 

entre outros: 

I. reconhecimento da criança e do 

adolescente como sujeito de 

direto e pessoa em condição 

peculiar de desenvolvimento; 

II. proteção da criança e do 

adolescente de todas as formas 

de exploração do trabalho; 

III. garantia de espaços de 

participação e controle social da 

sociedade civil no enfrentamento 

do trabalho infantil. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas III. 

D) apenas I e III. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) O Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI deve oferecer à criança e/ou 

adolescente Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Tais 

serviços devem ser oferecidos: 

I. em horário contrário ao da 

frequência à escola; 

II. por no mínimo três horas diárias; 

III. sob a condição de que, para a 

manutenção do benefício, haja a 

frequência ao serviço de 

convivência. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas I e II.  

D) apenas II e III. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 30) O Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil é 

destinado a toda criança e 

adolescente em situação de trabalho. 

Dentre as atividades abaixo, são 

consideradas ações de exploração do 

trabalho infantil: 

I. trabalho doméstico realizado em 

casa de terceiro; 

II. trabalho doméstico realizado no 

contexto familiar e no qual a 

criança e/ou adolescente assume 

integralmente as 

responsabilidade dos adultos; 

III. trabalho de cuidados com 

crianças da família extensa e no 

qual a criança e/ou adolescente 

assume integralmente as 

responsabilidade dos adultos;  

 

IV. trabalho em oficinas mecânicas, 

não realizado na condição de 

aprendiz. 

Assinale a alternativa correta. 

A) apenas I, III e IV. 

B) apenas II, III e IV. 

C) apenas I e III. 

D) apenas I, II, III. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







