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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 04: 
 

VERSOS ÍNTIMOS 
Augusto dos Anjos 

 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão – esta pantera- 

Foi tua companheira inseparável! 
 

Acostuma-te à lama que te espera! 
O homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 
 

QUESTÃO 01 

Não é correto afirmar sobre o texto lido: 
 
A) O eu lírico mostra-se pessimista em relação às pessoas e à vida; 
B) O texto é um soneto, formado de dois quartetos e dois tercetos; 
C) As pessoas que nos fazem felizes são as mesmas que nos machucam, fazem-nos sofrer: tal ideia aparece no último 

verso da terceira estrofe; 
D) Observa-se no poema um cientificismo capaz de suprimir a inquietação e os anseios do eu lírico; 
E) Há no poema uma interlocução com o leitor. 
 

QUESTÃO 02 

Considere as afirmações a respeito dos vocábulos do texto: 
 
I. Na palavra “ninguém” há mais letras que fonemas; 
II. Em “formidável” há ditongo oral decrescente; 
III. Na palavra “tua” tem hiato; 
IV. Em “companheira” há dois dígrafos. 
 
São verdadeiras, apenas as afirmativas: 
 
A) I e III; 
B) II e IV; 
C) I, II e III; 
D) I, III e IV; 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “Se a alguém causa inda pena a tua chaga” O termo grifado exerce função sintática de: 
 
A) Sujeito; 
B) Objeto direto; 
C) Predicado; 
D) Complemento nominal; 
E) Adjunto adnominal. 
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QUESTÃO 04 

Na frase: “A mão que afaga” O termo grifado pertence a seguinte classe gramatical: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Pronome indefinido; 
D) Adverbio; 
E) Conjunção explicativa. 
 
A história em quadrinhos abaixo servirá de base para as questões 05 e 06: 
 

 
 

QUESTÃO 05 

Analise as proposições sobre o aspecto linguístico das orações do texto: 
 
I. No primeiro quadrinho, o período “Foi minha mãe que me deu!” é composto de uma oração principal e uma oração 

subordinada substantiva, pois inicia-se pela conjunção integrante QUE; 
II. A vírgula usada no primeiro período do primeiro quadrinho: “Gostou, Susanita?” é usada para isolar o vocativo; 
III. No terceiro quadrinho, justifica-se o emprego do aonde por estar acompanhando verbo que indica movimento: 

“Aonde você vai?”; 
IV. No último quadrinho há uma frase verbal, constituindo um período simples. “vou lavar o dedo”. 
 
São verdadeiras, somente as afirmações contidas em: 
 
A) I e III; 
B) I, III e IV; 
C) II, III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 

QUESTÃO 06 

A palavra “negrinho” é formada pelo seguinte processo de formação de palavras: 
 
A) Composição por justaposição; 
B) Composição por aglutinação; 
C) Derivação prefixal; 
D) Derivação sufixal; 
E) Parassíntese. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa em que está correto o uso do sinal indicativo de crase: 
 
A) Fui à Brasília assistir ao jogo de abertura da Copa das Confederações; 
B) Voltamos à pé do trabalho por causa da greve de ônibus; 
C) Ele ficou cara à cara com o assaltante, mesmo assim não o reconheceu; 
D) Minha amiga resolveu juntar-se às pessoas nas manifestações contra o governo; 
E) Assisti à várias passeatas  de protesto na televisão. 
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QUESTÃO 08 

Marque a opção em que há erro no emprego da palavra 
destacada: 
 
A) Muitos emigrantes que chegaram ao Brasil no século 

passado contribuíram para o desenvolvimento do 
país; 

B) A peça que você está procurando, você a encontra na 
seção de roupas  masculinas; 

C) Agi como simples espectador nas reivindicações, 
apenas assiste, não participei efetivamente; 

D) Ele preza muito pelos amigos de infância; 
E) Em certas ocasiões é necessário agir com bastante 

discrição para não sermos inconvenientes. 
 

QUESTÃO 09 

No trecho de Clarice Lispector, foram suprimidos alguns 
elementos coesivos. Assinale a opção que completa 
corretamente, respectivamente, os espaços em branco. 
 
“É curioso __________ não sei dizer quem sou. Quer dizer, 
sei-o bem, __________ não posso dizer. __________ tenho 
medo de dizer __________ no momento em que tento falar 
não só não exprimo o que sinto como o que sinto se 
transforma lentamente no que eu digo.” 
 
A) Que; porém; No entanto; portanto; 
B) Como; mas; sobretudo; porque; 
C) Que; portanto; sobretudo; porque; 
D) Como; porém; embora; que; 
E) Como; logo; sobretudo; porque. 
 

QUESTÃO 10 

Marque a opção em que há erro de concordância: 
 
A) Já são mais de dez horas da noite; 
B) Ou o candidato do governo ou o da oposição ganhará 

a eleição; 
C) Confrontaram-se Brasil e Itália nas semifinais dos 

jogos; 
D) Entrou em campo o técnico e os jogadores; 
E) Faziam cinco anos depois daquela tragédia. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Considere a afirmação: “Se você vier então eu vou”. Uma 
afirmação equivalente a essa é: 
 
A) “Se você não vier então eu não vou”; 
B) “Se você vier eu não vou”; 
C) “Se eu for então você veio”; 
D) “Se eu não for então você veio”; 
E) “Se eu não for então você não veio”. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A negação da proposição “Não é verdade que meu filho 
não tem caráter” é: 
 
A) “Meu filho tem caráter”; 
B) “Meu filho não tem caráter”; 
C) “É verdade que meu filho tem caráter”; 
D) “É verdade que meu filho precisa ter caráter”; 
E) “Meu filho não é homem”. 
 

QUESTÃO 13 

Numa oficina estão três carros de três amigos. Um dos 
carros é branco, outro carro é azul e outro carro é 
vermelho. Os donos desses carros estão um com camisa 
branca, um com camisa azul e outro com camisa 
vermelha. Pedro está usando uma camisa da cor de seu 
carro. Sabe-se que nem o carro nem a camisa de Gabriel 
é vermelha. Se a camisa de Vinícius é azul então: 
 
A) O carro de Pedro é Azul e o de Gabriel é Branco; 
B) A camisa de Gabriel é azul e a de Pedro é Branca; 
C) O carro de Pedro é Azul e a camisa de Gabriel é 

Branca; 
D) A camisa de Pedro é vermelha e a de Gabriel é branca; 
E) O carro de Vinícius é branco e o carro de Pedro é 

Vermelho. 
 

QUESTÃO 14 

Considere um número inteiro e positivo ABC, em que A, 
B e C representam os algarismos das centenas, dezenas 
e unidades, respectivamente. Sabendo que a diferença 
ABC – CBA = 297 então podemos concluir que: 
 
A) A = C + 3; 
B) A = C – 2; 
C) A = C + 1; 
D) A = C – 3; 
E) A = C + 2. 
 

QUESTÃO 15 

Se todos os meus filhos gostam de sorvete, alguns de 
meus filhos gostam de pizza e nem todas as pessoas que 
gostam de pizza também gostam de sorvete então se 
Pedro: 
 
A) Gosta de pizza então ele gosta de sorvete; 
B) Pedro não gosta de pizza; 
C) Gosta de sorvete e de pizza então ele é meu filho; 
D) Gosta de pizza e é meu filho então ele gosta de 

sorvete; 
E) Gosta de sorvete então ele gosta de pizza. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

As afirmações abaixo referem-se a um tema presente 
nas notícias que circulam na imprensa de todo o país 
atualmente: a realização de um Plebiscito. 
 
I. A Constituição Federal prevê duas formas de 

consulta à população para questões gerais: plebiscito 
e referendo; 

II. Só o Congresso Nacional pode convocar um 
plebiscito através de decreto legislativo; 

III. Quem define como e de que forma o plebiscito é feito 
é o Congresso Nacional; 

IV. Plebiscitos servem a questões objetivas e são 
adequados para que os eleitores digam “sim” ou 
“não” para um determinado projeto, sendo o voto 
obrigatório como em qualquer eleição. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 17 

"Criado com o objetivo de estabilizar a economia 
brasileira, o Plano Real completa 19 anos. O plano foi 
desenhado pelo então ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, durante o governo Itamar Franco, 
com a ajuda de economistas renomados, como André 
Lara Resende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pérsio 
Arida, Edmar Bacha, entre outros. O novo plano, que 
estabelecia uma nova moeda (o real), conseguiu aquilo 
que inúmeros outros planos econômicos fracassaram: 
acabou com a hiperinflação..” 
 
Sobre o Plano Real, NÃO é correto afirmar: 
 
A) O Plano Real era baseado em três pilares: a 

liberalização comercial, câmbio fixo e desindexação; 
B) A abertura comercial do país ao capital estrangeiro 

fez com que o país começasse a participar do 
comércio internacional e ganhasse alguma 
competitividade, devido à concorrência com produtos 
estrangeiros; 

C) A desindexação da economia fez com que os 
mecanismos de repasse automático da inflação, como 
gatilhos salariais, fossem reduzidos e permitissem a 
estabilização dos preços; 

D) O aumento das importações também marcou o 
período e foi viabilizado, sobretudo, pela manutenção 
do câmbio artificialmente desvalorizado. Com uma 
moeda mais forte, o Brasil importou mais e a oferta 
de produtos cresceu; 

E) O novo plano, que estabelecia uma nova moeda (o 
real), conseguiu aquilo em que inúmeros outros 
planos econômicos fracassaram: acabou com a 
hiperinflação. 

QUESTÃO 18 

“Os recentes protestos no Brasil colocaram os 
transportes públicos na agenda política do país. Após 
manifestações que pediam a redução do valor das 
tarifas, governos municipais cancelaram reajustes e 
congelaram os preços de ônibus, metrôs e trens em 
dezenas de cidades. Há também uma pressão para que 
os prefeitos tenham mais transparência na contratação 
das empresas que operam o setor e divulgue as 
planilhas de custos de serviços.” 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A tarifa zero é a principal bandeira do Movimento 

Passe Livre (MPL), que desencadeou as passeatas em 
São Paulo e outras capitais. 

II. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora do 
setor de Índices de Preços do IBGE, as manifestações 
de rua fizeram o comércio fechar suas portas por 
muitos dias. Comerciantes tiveram de baixar preços 
para recuperar o prejuízo, de acordo com ela. Essa 
situação contribuiu para a queda acentuada na 
inflação dos alimentos, de 0,31% em maio para 
0,04% em junho. 

III. A presença da seleção brasileira em Fortaleza 
provocou vários protestos contra a realização da 
Copa das Confederações no Brasil. As manifestações 
pelas ruas da capital cearense transcorreram de 
maneira pacífica, com a polícia apenas observando a 
movimentação dos participantes. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I e II; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações 
apresentadas sobre o município de Eusébio, Estado do 
Ceará: 
 
A) Eusébio é um município brasileiro do Estado do 

Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Tem 79 km² de extensão e uma população 
estimada em 46 mil habitantes, segundo o último 
censo do IBGE; 

B) O topônimo Eusébio é uma alusão ao ex-Ministro da 
Justiça e Senador Eusébio de Queirós, autor da lei que 
extinguiu o tráfico de escravos no Brasil; 

C) A partir de Fortaleza o acesso ao município, pode ser 
feito por via terrestre através da rodovia 
Fortaleza/Aquiraz (CE 060). As demais lugarejos, 
sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso 
durante todo o ano) através de estradas asfaltadas ou 
carroçáveis; 

D) A maior concentração populacional encontra-se na 
zona urbana. A sede do município dispõe de 
abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, serviço telefônico, agência de correios e 
telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino 
de 1° e 2° graus; 

E) Localizado a 15 minutos de Fortaleza, o município do 
Eusébio vem se consolidando pelo seu 
desenvolvimento social e econômico, atraindo 
principalmente empresas da área de construção civil, 
comércio e serviços. São mais de 3 mil empresas, 
sendo 150 indústrias de grande porte instaladas nos 
seus três polos industriais (dois deles no bairro 
Jabuti/Pedras, onde está localizada a Fábrica 
Fortaleza, e um na área central (Grande Sede). 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) Nelson Mandela foi um líder rebelde e, 

posteriormente, presidente da África do Sul de 1994 
a 1999. Seu nome verdadeiro é Rolihlahla Madiba 
Mandela. Principal representante do movimento 
antiapartheid, considerado pelo povo um guerreiro 
em luta pela liberdade, era tido pelo governo sul-
africano como um terrorista e passou quase três 
décadas na cadeia; 

B) Filho de um ilustre senador do império, José de 
Alencar cursou advocacia, mas logo tornou-se 
político, jornalista e escritor. Foi nessa última 
atividade que obteve maior destaque para a 
posteridade. Considerado o maior cronista brasileiro, 
Alencar criou uma literatura nacionalista, 
empregando um vocabulário e uma sintaxe típicos do 
Brasil e evitando o estilo lusitano, que até então 
prevalecia na literatura aqui produzida; 

C) Luís Inácio Lula da Silva é uma das mais expressivas 
figuras políticas da História do Brasil. Numa 
trajetória ímpar, de torneiro mecânico, que possui 
apenas o primário e líder sindical, chegou à 
Presidência da República, eleito em 2002. Foi líder 
das primeiras movimentações operárias no ABC 
paulista – o mais importante centro industrial 
brasileiro, após o golpe militar de 1964 –, bem como 
das grandes concentrações na Vila Euclides, em São 
Bernardo do Campo. Foi presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) e, depois de 
29 anos sem eleições diretas no Brasil, concorreu 
pela primeira vez à Presidência da República; 

D) Décimo-primeiro filho de uma família de treze 
irmãos, Hélder Pessoa Câmara era filho de um 
jornalista e de uma professora. Aos quatorze anos 
entrou no Seminário da Prainha de São José, em 
Fortaleza, onde cursou filosofia e teologia.  Em 1931 

ordenou-se sacerdote. Foi nomeado logo depois 
diretor do Departamento de Educação do Estado do 
Ceará, exercendo este cargo por cinco anos. Mudou-
se então para o Rio de Janeiro, onde se destacou no 
desempenho de atividades sociais; 

E) Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Januário 
José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de 
Jesus, agricultora e dona de casa. Nasceu na cidade de 
Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. 
Desde criança se interessou pela sanfona de oito 
baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e 
cantando em festas religiosas, feiras e forrós. Luiz 
Gonzaga morreu em Recife (PE), em 2 de agosto de 
1989. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Avalie as afirmativas a respeito da relação Indivíduo e 
Sociedade: 
 
I. O termo sociedade é comumente usado para o 

coletivo de cidadãos de um país, governados por 
instituições nacionais que aspiram ao bem-estar 
dessa coletividade, ou seja, é um mero conjunto de 
indivíduos vivendo juntos em um determinado lugar; 

II. Fato social é a coerção do indivíduo, constrangido a 
seguir normas sociais que lhe são impostas desde 
seu nascimento e que não tem poder para modificar; 

III. Para Karl Marx a sociedade é constituída por classes 
sociais que se mantêm por meio de ideologias dos 
que possuem o controle dos meios de produção, ou 
seja, as elites; 

IV. Para Émile Durkheim, o homem é coagido a seguir 
determinadas regras em cada sociedade. 

 
Estão corretas as afirmativas expressas somente em: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) I, III e IV; 
D) III e IV; 
E) II e IV. 
 

QUESTÃO 22 

A Constituição de 1988 teve grande importância para o 
Direito da Família, pois: 
 
A) Ponderou estender a sua proteção além da 

tradicional família conjugal, também a família de fato 
e a entidade monoparental; 

B) Especificou  a proteção jurídica apenas para a família 
oriunda do casamento; 

C) Considera família, para direito de proteção jurídica, 
exclusivamente as famílias que se formam do 
relacionamento entre o homem e a mulher (união 
estável); 

D) As inovações, a CF/88 já conseguiu banir o 
tratamento desigual persistente no seio do 
ordenamento jurídico brasileiro atinente aos novos 
vínculos familiares que se formam; 

E) Estabelece que a família atual deva ser estruturada de 
forma nuclear, reduzida a um número pequeno de 
componentes, na qual não mais aceita ser regida por 
um patriarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Podemos dizer que a Globalização é um processo 
econômico e social que estabelece uma integração entre 
os países e as pessoas do mundo todo. Sobre o assunto 
assinale a opção correta: 
 

A) O conceito de Aldeia Global não se encaixa neste 
contexto, pois está relacionado com unidade de um 
povo; 

B) A globalização efetivou-se no final do século XVIII, 
logo após a queda do socialismo no leste europeu e 
na União Soviética; 

C) A globalização é um fenômeno socialista; 
D) A globalização é um fenômeno complexo que 

começou na era das cavernas; 
E) Uma característica importante da globalização é a 

busca pelo barateamento do processo produtivo 
pelas indústrias. 

 

QUESTÃO 24 

Indique a série que completa corretamente e 
sequencialmente as lacunas abaixo: 
 

I. _______________: Designa as distinções feitas na vida 
social em detrimento de certos grupos, que são 
julgadas inaceitáveis pela maioria, porque violam as 
normas sociais e o princípio da igualdade perante a 
lei, ao mesmo tempo em que certos subgrupos da 
população as justificam; 

II. _______________: o juízo feito sobre um grupo antes de 
qualquer experiência e análise; tem, portanto uma 
função de simplificação, ao permitir a 
implementação de um processo de categorização 
social e ao fazer apelo a uma causalidade 
unidimensional; 

III. _______________: Sistema que afirma a superioridade de 
um grupo racial sobre os outros, preconizando, 
particularmente, a separação destes dentro de um 
país (segregação racial) ou mesmo visando o 
extermínio de uma minoria (racismo antissemita dos 
nazis). 

 

A) Discriminação, Preconceito e Racismo; 
B) Discriminação, Racismo e Preconceito; 
C) Preconceito, Discriminação e Racismo; 
D) Racismo, Discriminação e Preconceito; 
E) Racismo, Preconceito e Discriminação. 
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QUESTÃO 25 

“É um sistema de representação das relações entre 
indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento 
de patrimônios comuns como a língua, a religião, as 
artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. É 
um processo dinâmico, de construção continuada, que 
se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço.” 
 

A sentença acima define: 
 

A) A identidade cultural; 
B) A pluralidade cultural; 
C) A diversidade cultural; 
D) A cultura brasileira; 
E) A dinâmica cultural. 
 

QUESTÃO 26 

De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam assegurar o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência. Considerando esse 
documento “uma redução efetiva e acentuada da 
capacidade de integração social, com necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 
para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu 
bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 
atividade a ser exercida.” É a definição de: 
 
A) Deficiência; 
B) Deficiência permanente; 
C) Incapacidade; 
D) Problemas físicos; 
E) Distúrbios. 
 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação às 
Diferenças culturais: 
 
A) As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao 

longo das suas histórias, na construção de suas 
formas de subsistência, na organização da vida social 
e política, nas suas relações com o meio e com outros 
grupos, na produção de conhecimentos, etc.; 

B) A diferença entre culturas é fruto da singularidade 
desses processos em cada grupo social; 

C) A desigualdade social não é uma diferença de outra 
natureza: é produzida na relação de dominação e 
exploração socioeconômica e política; 

D) As produções culturais não ocorrem “fora” de 
relações de poder: são constituídas e marcadas por 
ele, envolvendo um permanente processo de 
reformulação e resistência; 

E) Ambas, desigualdade social e discriminação se 
articulam no que se convencionou denominar 
“exclusão social”: impossibilidade de acesso aos bens 
materiais e culturais produzidos pela sociedade, e de 
participação na gestão coletiva do espaço público. 

 

QUESTÃO 28 

Assinale (AP) para os aspectos positivos da globalização 
no Brasil e (AN) para os aspectos negativos: 
 
(   ) A forte contaminação de vários países em caso de 

crise econômica em um país ou bloco econômico de 
grande importância; 

(   ) Numa economia globalizada as empresas podem 
diminuir os custos de produção de seus produtos, 
pois buscam em várias partes do mundo as melhores 
condições de produção; 

(   ) Aumento no interesse pela cultura, economia e 
política de outros países; 

(   ) A globalização faz circular de forma mais rápida e 
eficiente conhecimentos científicos e troca de 
experiências; 

(   )  Aumento de distorções cambiais, principalmente 
alta valorização de moedas locais de países em 
desenvolvimento. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) AP, AP, AP, AP, AN; 
B) AN, AP, AP, AP, AN; 
C) AN, AP, AP, AP, AP; 
D) AN, AP, AN, AP, AN; 
E) AP, AP, AP, AN, AP. 
 

QUESTÃO 29 

Considere as afirmativas abaixo: 
 
I. Democracia é o governo no qual o poder e a 

responsabilidade cívica são exercidos por todos os 
cidadãos, diretamente ou através dos seus 
representantes livremente eleitos; 

II. As democracias conduzem regularmente eleições 
livres e justas, abertas a todos os cidadãos; 

III. As eleições numa democracia são de fachadas atrás 
das quais se escondem ditadores ou um partido 
único, mas verdadeiras competições pelo apoio do 
povo; 

IV. As democracias são diversificadas, refletindo a vida 
política, social e cultural de cada país; 

V. As democracias baseiam-se em práticas uniformes. 
 
Estão corretas somente as afirmativas em: 
 
A) I, II e III; 
B) I, II e IV; 
C) II, III e IV; 
D) II, IV e V; 
E) I, IV e V. 
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QUESTÃO 30 

“O desemprego não é um problema só no Brasil; ele 
ocorre na Europa e em toda parte do mundo. 
Excetuando-se os Estados Unidos, onde a questão está 
minimizada pelo longo período de crescimento da 
economia durante o governo de Bill Clinton, nas demais 
partes do mundo o fenômeno é visto com preocupação. 
Na Europa, o problema é muito grave; no Japão, 
atualmente observa-se a diminuição do número de 
vagas no mercado de trabalho; a Coréia do Sul enfrenta 
a mesma situação. Nos países subdesenvolvidos, a 
situação não é diferente.” 
 
Podemos destacar como principais causas do 
desemprego, EXCETO: 
 
A) Baixa qualificação do trabalhador; 
B) Substituição de mão de obra por máquinas; 
C) Crise econômica; 
D) Criminalidade; 
E) Fatores Climáticos. 
 

QUESTÃO 31 

Sobre os direitos civis, políticos e sociais do cidadão, é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) Os direitos civis agrupam as prerrogativas de 

liberdade individual, liberdade de palavra, 
pensamento e fé, liberdade de ir e vir, o direito à 
propriedade, o direito de contrair contratos válidos e 
o direito à justiça; 

B) São os direitos civis, de voto e de acesso ao cargo 
político; 

C) Os direitos sociais são conquistas do século XX; 
D) Os direitos sociais demarcam uma importante 

mudança na evolução da cidadania moderna; 
E) A função dos Direitos sociais é garantir certas 

prerrogativas relacionadas com condições mínimas 
de bem-estar social e econômico que possibilitem aos 
cidadãos usufruir plenamente do exercício dos 
direitos civis e políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

“O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, elaborado por Comissão Técnica 
Interministerial, reflete o esforço do Governo e da 
Sociedade Civil na busca de políticas públicas que 
consigam responder às necessidades, potencialidades e 
direitos da população envolvida, a partir de sua 
implementação, bem como do fortalecimento do 
Programa Brasil sem Homofobia, implantado desde 
2004.” 
 
A respeito do Plano mencionado acima, analise as 
afirmativas: 
 
I. A elaboração do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais tem como base 
as diretrizes e preceitos éticos e políticos que visam 
à garantia dos direitos e do exercício pleno da 
cidadania; 

II. O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos LGBT parte da certeza de que um 
maior acesso e participação social nos espaços de 
poder é um instrumento essencial para democratizar 
o Estado e a sociedade; 

III. O plano é uma estratégia de curto alcance, no sentido 
de democratização do Estado, sendo de 
responsabilidade do conjunto de governo, ou seja, 
faz parte de uma área específica (social). Sua 
implementação requer uma ação coordenada e 
articulada de um único órgão, o Serviço Social. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) em: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) II; 
E) III. 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa correta em relação ao Estatuto da 
Igualdade Racial.  
De acordo com Estatuto “assimetria existente no âmbito 
da sociedade que acentua a distância social entre 
mulheres negras e os demais segmentos sociais.” É 
considerado: 
 
A) Ações afirmativas; 
B) População negra; 
C) Desigualdade de gênero e raça; 
D) Desigualdade racial; 
E) Discriminação racial ou étnico-racial. 
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QUESTÃO 34 

Sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) é correta a informação: 
 
A) Foi lançado em 2009 e está na terceira versão; 
B) Foi laçado em 2010 e está na segunda versão; 
C) Tem como objetivo dar continuidade à integração e 

ao aprimoramento dos mecanismos de participação 
existentes e criar novos meios de construção e 
monitoramento das políticas públicas sobre Direitos 
Humanos no Brasil; 

D) O programa é estruturado segundo oito eixos 
orientadores; 

E) O programa prevê  Planos de Ação a serem 
construídos a cada dez anos. 

 

QUESTÃO 35 

A assistência social como direito do cidadão, está 
legalmente definida e organizada de acordo com a Lei: 
 
A) Lei nº 8642/96; 
B) Lei nº 8742/94; 
C) Lei nº 7842/93; 
D) Lei nº 7428/96; 
E) Lei nº 8642/93. 
 

QUESTÃO 36 

A respeito de algumas Ações de enfrentamento da 
pobreza no Brasil, relacione as colunas: 
 
1. Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador – 

PLANFOR; 
2. Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA; 
3. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF. 
 
(   ) Direciona suas ações de qualificação profissional a 

dois alvos: setores com maior potencial de geração 
de emprego e a grupos críticos, como 
desempregados, mulheres, jovens e crianças entre 
outros. Segundo Franco (2000), o Programa 
capacitou, desde o seu lançamento, em 1995, 3,2 
milhões de pessoas; 

(   ) Criado com o objetivo de pôr fim à ideia da adoção 
de modelo único de assentamento em todo o país, 
buscando-se desta maneira desenvolver os 
assentamentos segundo as características e 
potencialidades de cada região; 

(   ) Criado em 1995, concede crédito com juros 
favorecidos aos pequenos cultivadores familiares e 
às cooperativas e associações de produção formadas 
por pequenos produtores. 

 
A sequencia correta encontrada é: 
 
A) 2, 3, 1; 
B) 1, 2, 3; 
C) 2, 1, 3; 
D) 3, 2, 1; 
E) 1, 3, 2. 
 

QUESTÃO 37 

Está entre as cinco principais ações de enfrentamento 
da pobreza que vem sendo desenvolvidas a partir da 
esfera governamental federal, a partir da segunda 
metade da década de 1990, de acordo com Franco 
(2000). 
 
A) Programas de Renda Mínima, Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 
B) Previdência Rural, Banco da Terra; 
C) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação e Valorização do Magistério (FUNDEF); 
D) Projeto Casulo e Comunidade Ativa; 
E) Programa de Micro Crédito (PROEGER) e Crédito 

Produtivo Popular. 
 

QUESTÃO 38 

“Uma das principais atividades da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) está 
relacionada ao combate a todos os tipos de violação de 
direitos humanos, dentre os quais se destacam o 
combate à tortura, ao trabalho escravo, ao abuso e a e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, assim 
como a todas as formas de discriminação.” 
 
A SDH conta com uma Ouvidoria e com um serviço de 
Disque-Denúncia. O número orientado para casos de 
exploração sexual de crianças e adolescentes é o: 
 
A) Disque 100; 
B) Disque 101; 
C) Disque 181; 
D) Disque 192; 
E) Disque 196. 
 

QUESTÃO 39 

São eixos de atuação do Plano Viver sem Limite, 
EXCETO: 
 
A) Acesso à educação; 
B) Garantia de que os equipamentos públicos de 

educação; 
C) Atenção à saúde; 
D) Inclusão social; 
E) Acessibilidade. 
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QUESTÃO 40 

Conforme gráfico abaixo há diversos tipos de agressão 
contra o idoso. Assinale o tipo de pena, de acordo com o 
Estatuto do idoso, destinado a quem abandona o idoso 
em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência, ou congêneres, ou não prover suas 
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou 
mandado: 
 

 
 
A) Detenção de 4 (quatro) anos a 3 (três) anos e multa; 
B) Detenção de 5 (cinco) anos a 3 (três) anos e multa; 
C) Detenção de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e multa; 
D) Detenção de 5 (cinco) meses a 2 (dois) anos e multa; 
E) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
 

QUESTÃO 41 

A luz da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, analise as afirmativas relacionadas aos direitos 
da criança e do adolescente: 
 
I. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida; 

II. O Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais; 

III. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade; 

IV. A adoção é assistida pelo Poder Público, na forma da 
lei, que recusa sua efetivação por parte de 
estrangeiros. 

 
Estão corretas somente as alternativas expressas em: 
 
A) I e III; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) III e IV. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

Mãe que entregou bebê tenta justificar adoção ilegal 
em Novais, SP. 
 
Duas combinaram adoção ilegal e registraram bebê 
com documentos falsos. 
Polícia Civil terá 30 dias para concluir inquérito e 
MP vai ouvir envolvidos. 
 
A mãe que usou documentos falsos para tentar legalizar 
a doação do filho em Novais (SP) falou nesta quinta-
feira (6) pela primeira vez sobre o assunto. Junto com a 
mulher que recebeu o bebê, ela confirmou a fraude e 
tentou justificar a atitude. Agora, o advogado das duas 
vai entrar com uma ação recuperar a menina. 
 
A mãe biológica, ex-cortadora de cana, de 27 anos, conta 
que engravidou na Bahia e, sem condições de cuidar do 
filho, resolveu pedir abrigo à amiga, que mora em 
Novais (SP). "Eu morava na Bahia quando descobri que 
estava grávida e passei por um sufoco, não tinha casa e 
passava fome lá. Foi quando liguei para minha "irmã", a 
considero como irmã, porque fomos criadas juntas e fui 
para Novais. Eu pedi para que nós duas criássemos a 
nossa filha e concordamos nisso”, comenta a mãe. 
 
Segundo a mulher que a adotou, a criança ficaria com as 
duas. "Ela levou meu documento e fizeram a certidão no 
hospital. Como eu não posso ter filhos, eu queria que 
essa criança fosse amada como minha. Hoje vivemos 
num pais que dois homens podem ser pais, porque nós 
duas não podemos ser mães? Por amor à criança nós 
fizemos isso, não sabíamos que era crime”, disse a 
mulher que adotou a criança. (Fonte: globo.com) 
 
O fragmento de reportagem acima trata de um 
problema que atinge nosso país e que está relacionado 
aos direitos da criança. A respeito da adoção de acordo 
com o Estatuto da criança e do adolescente é correto: 
 
A) A adoção é medida normal e revogável, à qual se deve 

recorrer apenas quando esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou adolescente na família 
natural ou extensa; 

B) É sancionada a adoção por procuração; 
C) O adotando, sem exceção, deve contar com, no 

máximo, dezesseis anos à data do pedido; 
D) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com 

os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais; 

E) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do 
adotando. 
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QUESTÃO 43 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 
articula um conjunto de ações para retirar crianças e 
adolescentes com idade inferior a _____ anos da prática 
do trabalho precoce, exceto quando na condição de 
aprendiz, a partir de _____ anos. 
 
Completa corretamente e sequencialmente as lacunas: 
 
A) 18; 14; 
B) 16; 14; 
C) 16; 12; 
D) 18; 12; 
E) 14; 12. 
 

QUESTÃO 44 

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é 
uma unidade pública estatal descentralizada da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS). A respeito do 
CRAS analise as afirmativas colocando (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(   ) O Cras atua como a principal porta de entrada do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas), dada sua 
capilaridade nos territórios e é responsável pela 
organização e oferta de serviços da Proteção Social 
Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social; 

(   ) Apesar de ofertar serviços e ações de proteção 
básica, o Cras não possui a função de gestão 
territorial da rede de assistência social básica; 

(   ) O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), 
cuja execução é obrigatória e exclusiva; 

(   ) O Plantão Social deve ser instalado no CRAS, nele o 
usuário em situação de risco devem ser atendidos; 

(   ) O Cras deve estar inserido nos territórios 
vulneráveis identificados através de diagnóstico 
geo-referenciado. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, V, V, F, V; 
B) V, F, V, V, V; 
C) V, V, V, V, V; 
D) V, F, V, F, V; 
E) F, F, V, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

De acordo com o artigo 1º da LEI Nº 8.742/93 que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 
outras providências é correto: 
 
A) A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Município, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os máximos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas; 

B) A  assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de 
exclusividade da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades gerais; 

C) A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas; 

D) A assistência social, dever do cidadão e dever do 
Estado, não é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas; 

E) A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de 
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 
e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

 

QUESTÃO 46 

Um dos princípios que regem a assistência social é: 
 
A) Depressão do atendimento às necessidades sociais 

sob as exigências de rentabilidade econômica; 
B) Particularização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 

C) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; 

D) Diferença de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; 

E) Divulgação fechada dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão. 
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QUESTÃO 47 

Relacione as colunas, indicando a definição correta para 
os termos da 1ª coluna: 
 
1. Sistema descentralizado e participativo de 

Assistência Social; 
2. Proteção Social; 
3. Rede de Assistência Social; 
4. Proteção Social Básica. 
 
(   ) É um conjunto organizado de ações articuladas nas 

três esferas de governo que conta com a 
participação da Sociedade Civil por meio dos 
conselhos; 

(   ) Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, dentre outros) e/ou 
fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou deficiências); 

(   ) É a interligação de entidades governamentais e não 
governamentais prestadoras de serviços 
assistenciais que são oferecidos aos destinatários da 
Política Pública de Assistência Social; 

(   ) É a garantia de inclusão a todos os cidadãos que se 
encontram em situação de vulnerabilidade e/ou em 
situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção 
Social local. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 1, 4, 3, 2; 
B) 2, 4, 3, 1; 
C) 3, 2, 4, 1; 
D) 1, 3, 4, 2; 
E) 1, 4, 2, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

A respeito do significado do termo “vulnerabilidade 
social”, é INCORRETO afirmar: 
 
A) As pessoas que estão incluídas na vulnerabilidade 

social são aquelas que não têm voz onde vive, 
geralmente moram na rua, e depende de favores de 
outros; 

B) Uma pessoa está em vulnerabilidade social quando 
ela apresenta sinais de desnutrição, condições 
precárias de moradia e saneamento, não possui 
família, não possui emprego, e esses fatores compõe o 
risco social, ou seja, é um cidadão, mas ele não tem os 
mesmos direitos e deveres dos outros; 

C) A pessoa que está nessa situação torna-se um 
excluído, que ocorre quando indivíduos são 
impossibilitados de partilhar dos bens e recursos 
oferecidos pela sociedade, fazendo com que essa 
pessoa seja abandonada e expulsa dos espaços da 
sociedade; 

D) Vulnerabilidade e risco social são sinônimos e a 
pobreza das pessoas vulneráveis é definida através 
dos hábitos de consumo das mesmas, o valor 
equivalente a meio salário mínimo; 

E) Uma das opções mais eficazes para atingir esse 
problema é o aumento da escolaridade e da qualidade 
educacional e cultural para esse segmento da 
população. 

 

Anotações 
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QUESTÃO 49 

De acordo com Katzman (1999; 2001), as situações de 
vulnerabilidade social devem ser analisadas a partir da 
existência ou não, por parte dos indivíduos ou das 
famílias, de ativos disponíveis e capazes de enfrentar 
determinadas situações de risco.  Logo, a 
vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos 
sociais refere-se à maior ou menor capacidade de 
controlar as forças que afetam seu bem-estar, ou seja, a 
posse ou controle de ativos que constituem os recursos 
requeridos para o aproveitamento das oportunidades 
propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade.  
 
Em relação aos ativos mencionados acima, complete as 
lacunas: 
 
I. __________, que incluiriam as redes de reciprocidade, 

confiança, contatos e acesso à informação; 
II. __________, que incluiriam o trabalho como ativo 

principal e o valor agregado ao mesmo pelos 
investimentos em saúde e educação, os quais 
implicariam em maior ou menor capacidade física 
para o trabalho, qualificação etc.; 

III. __________, que envolveriam todos os meios essenciais 
para a busca de bem-estar. Estes poderiam ainda ser 
divididos em capital físico ou capital financeiro. 

 
A sequência que completa corretamente as lacunas está 
em: 
 
A) Sociais, humanos e físicos; 
B) Sociais, físicos e humanos; 
C) Humanos, sociais e físicos; 
D) Físico, sociais e humanos; 
E) Físico, humanos e sociais. 
 

QUESTÃO 50 

Entre os Serviços Socioassistenciais do nosso país, que 
buscam atender a indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade, está ______________________________, que se 
destina a famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 
ameaçados. Para integrar as ações do serviço, é 
necessário que o cidadão esteja enfrentando situações 
de violações de direitos por ocorrência de violência 
física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; 
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou 
afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medidas. 
 
Completa corretamente a sentença acima; 
 
A) O Centro de Referência Especializada em Assistência 

Social; 
B) O Programa de Aquisição de Alimentos; 
C) O Programa Bolsa Família; 
D) A Proteção Social Básica; 
E) A Proteção Social Especial. 
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