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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Campanha "Frau im Koffer" (Mulher na Mala) 
A Amnistia Internacional na Alemanha através da 
agência Serviceplan Munique, desenvolveu uma ação 
para os aeroportos alemães, com um baixo orçamento 
para uma grande campanha, a agência sugeriu colocar 
uma mulher em uma mala de viajes, transparente. A 
mala passeava pela esteira de bagagens do aeroporto, 
após o choque inicial os passageiros descobriram era um 
protesto contra o tráfico de seres humanos. 
A ação despertou muita atenção em outros meios de 
comunicação, e ganharam manchetes em muitos jornais 
alemães. 
 
De acordo com o texto, pode-se inferir que: 
 
A) O tráfico de seres humanos é um problema apenas na 

Europa; 
B) Tais mulheres são vítimas de um crime pouco comum 

na atualidade; 
C) Apenas as mulheres envolvidas podem ser capazes de 

lutar para mudar a situação; 
D) A campanha visa uma conscientização da sociedade 

para a situação de tais mulheres; 
E) O problema é antigo e jamais será solucionado, uma 

vez que gera receita para o PIB dos países envolvidos. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
TRECHO 1  
“O Sem-Pernas convidou a todos para irem ver o 
carrossel na outra noite, quando o acabariam de armar. E 
saiu para encontrar Nhozinho França. Naquele momento 
todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche 
invejaram a suprema felicidade do Sem-Pernas. Até 
mesmo Pirulito, que tinha quadros de santos na sua 
parede, até mesmo João Grande, que nessa noite iria com 
o Querido-de-Deus ao candomblé de Procópio, no 
Matutu, até mesmo o Professor, que lia livros, e quem 
sabe se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de 
nenhum porque era o chefe de todos?” 
 
TRECHO 2  
“Porque naquelas casas, se o acolhiam, se lhe davam 
comida e dormida, era como cumprindo uma obrigação 
fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele, 
e o deixavam na sua sujeira, nunca tinham uma palavra 
boa para ele. (...) Mas desta vez estava sendo diferente. 
Desta vez não o deixaram na cozinha com seus 
molambos, não o puseram a dormir no quintal. Deram-
lhe roupa, um quarto, comida na sala de jantar. (...) Então 
os lábios de Sem-Pernas se descerraram e ele soluçou, 
chorou muito encostado ao peito de sua mãe. E enquanto 
a abraçava e se deixava beijar, soluçava porque a ia 
abandonar e, mais que isso, a ia roubar. E ela talvez 
nunca soubesse que o Sem-Pernas sentia que ia furtar a 
si próprio também.” 
Os textos acima fazem parte da obra Capitães da Areia, 
de Jorge Amado. Assinale a alternativa correta: 
 
A) A questão do menor abandonado é um problema que, 

embora antigo,  marca a sociedade brasileira; 
B) O problema do menor abandonado já está totalmente 

solucionado na sociedade brasileira; 
C) As medidas socioeducativas jamais devem ser 

utilizadas no sentido de inserir e tratar esses jovens; 
D) A diminuição da maioridade penal no Brasil seria a 

única solução viável para solucionar o problema; 
E) A questão do menor abandonado é exclusiva da 

sociedade, sendo o estado isento de responsabilidade. 
 

QUESTÃO 23 

A respeito da cultura africana e suas relações com o 
Brasil assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas a culinária sofreu influência africana; 
B) A religiosidade foi influenciada negativamente pelas 

práticas animistas africanas; 
C) Embora em todo o país exista uma influência africana, 

em lugares como a Bahia essa presença é mais forte; 
D) A inquisição combateu qualquer atitude de resistência 

cultural dos africanos e levou à completa extinção de 
sua cultura; 

E) As danças brasileiras estão isentas da influência 
africana. 
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QUESTÃO 24 

A respeito das desigualdades sociais no Brasil, assinale a 
alternativa correta: 
 

A) Tal processo não tem qualquer relação com a história 
do Brasil; 

B) As desigualdades sociais existem apenas nos estados 
mais pobres do país; 

C) As desigualdades sociais existem apenas nas cidades 
mais industrializadas do país; 

D) Embora a renda da população em geral tenha 
melhorado, a desigualdade social não apresentou 
diminuição considerável; 

E) Um melhoria econômica no Brasil ocasionaria, 
obrigatoriamente,  uma extinção da desigualdade 
social no país. 

 

QUESTÃO 25 

Assim que chegavam ao Brasil, os africanos escravizados 
eram logo submetidos à aculturação portuguesa, 
traduzida principalmente na catequese católica: eram 
batizados e recebiam um nome “cristão”, pelo qual 
seriam conhecidos a partir daquele momento.  
Assim como os tupis, os bantos também tentando 
preservar suas tradições religiosas no Brasil, adaptaram 
suas crenças às condições de escravidão que estavam 
submetidos. A principal forma encontrada por eles, como 
foi feito também pelos tupis décadas antes, foi associar 
os santos católicos aos seus deuses, no caso aqui os 
Nkises, de acordo com as características ou arquétipos 
que ambos possuíam em comum. Foi a partir deste 
sincretismo, ocorrido no interior das senzalas a partir do 
final do século XVI, que nasceu a primeira manifestação 
sincrética da religiosidade banto/católica no Brasil: o 
CALUNDU. Seu nome foi originado da palavra banto 
Kilundu, que até o século XVIII foi utilizada para designar 
genericamente a manifestação de práticas africanas 
relacionadas a danças e cantos coletivos, acompanhadas 
por instrumentos de percussão, nas quais ocorria a 
invocação e incorporação de espíritos e a adivinhação e 
curas por meio de rituais de magia. 
 

O texto acima refere-se à (ao): 
 

A) Banto; 
B) Quibungo; 
C) Abrazô; 
D) Acaçá; 
E) Sincretismo religioso. 
 

QUESTÃO 26 

A respeito do racismo no Brasil, assinale a alternativa 
correta: 
 

A) A intensa miscigenação no Brasil excluiu os 
preconceitos; 

B) No Brasil, o racismo não é configurado como crime; 
C) No Brasil, a despeito da miscigenação, temos um 

preconceito velado; 
D) A democracia racial no Brasil funciona sem qualquer 

problema; 
E) A questão das cotas vai resolver completamente o 

problema do racismo no Brasil. 

QUESTÃO 27 

Forma de governo que designa um representante para 
ser eleito pelo voto dos cidadãos e, desta forma, 
governar em nomes deles. Tal forma de governo se 
refere à: 
 
A) Monarquia; 
B) República; 
C) Anarquismo; 
D) Ditadura; 
E) Plutocracia. 
 

QUESTÃO 28 

Todo sistema democrático deve conduzir os países à: 
 
A) Eleições livres e justas, abertas a todos os cidadãos; 
B) Eleições censitárias, abertas aos cidadãos de maior 

poder aquisitivo; 
C) Eleições livres e justas, nas quais se excluam 

mulheres; 
D) Eleições livres e justas, nas quais se excluam 

analfabetos; 
E) Eleições indiretas, nas quais apenas o congresso pode 

votar. 
 
Anotações 
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QUESTÃO 29 

Eu Tenho Um Sonho Discurso de Martin Luther King, Jr. 
Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã. Eu ainda tenho um 
sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 
Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença - nós 
celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. 
Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos 
desdentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. 
Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, 
que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. 
Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas 
pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje! 
Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios 
gotejando palavras de intervenção e negação; nesse justo dia no Alabama meninos negros e meninas negras poderão 
unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje! 
Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos 
serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará 
junta. 
Esta é nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para o Sul. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do 
desespero uma pedra de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação 
em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir 
encarcerar juntos, defender liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre. Este será o dia, este será o dia 
quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. 
 
"Meu país, doce terra de liberdade, eu te canto. 
Terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, 
De qualquer lado da montanha, ouço o sino da liberdade!" 
E se a América é uma grande nação, isto tem que se tornar verdadeiro. 
E assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire. 
Ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas poderosas de Nova York. 
Ouvirei o sino da liberdade nos engrandecidos Alleghenies da Pennsylvania. 
Ouvirei o sino da liberdade nas montanhas cobertas de neve Rockies do Colorado. 
Ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. 
Mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de Pedra da Geórgia. 
Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de Vigilância do Tennessee. 
Ouvirei o sino da liberdade em todas as colinas do Mississipi. 
Em todas as montanhas, ouviu o sino da liberdade. 
E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda 
moradia e todo vilarejo, em todo estado e em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças 
de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas 
palavras do velho spiritual negro: 
 
"Livre afinal, livre afinal. 
Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós somos livres afinal." 
28 de agosto de 1963 
 
O movimento liderado por Martin Luther King Jr, objetivava a luta contra a(o): 
 
A) Racismo; 
B) Xenofobia; 
C) Plutocracia; 
D) Anistia; 
E) Sincretismo. 
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QUESTÃO 30 

Samba Enredo 2012 - Jorge, Amado Jorge 
G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense (RJ) 
 
Ave, Bahia sagrada! 
Abençoada por Oxalá! 
O mar, beijando a esperança, 
Descansa nos braços de Iemanjá. 
Menino amado... 
Destino bordado de inspiração. 
Iluminado... 
Vestiu palavras de fascinação. 
Olha o acarajé! Quem vai querer? 
Temperado no axé e dendê 
Quem tem fé vai a pé... Vai, sim! 
Abrir caminhos na Lavagem do Bonfim 
O vento soprou 
As letras em liberdade. 
Joga a rede, pescador! 
O povo tem sede de felicidade. 
A brisa a embalar 
Histórias que falam de amor. 
Memórias sob o lume do luar. 
O doce perfume da flor. 
Ê bahia! ê Bahia! 
Dos santos, encantos, magia. 
Kaô Kabesilê! Ora Iê Iê Oxum! 
Tem festa no pelô. 
Na ladeira, capoeira mata um. 
Sou Imperatriz! Sou emoção! 
Meu coração quer festejar! 
Ao mestre escritor, um canto de amor 
Jorge Amado, Saravá! 
 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta: 
 
A) As práticas presentes no texto são apenas heranças da 

cultura indígena; 
B) O sincretismo religioso está presente na letra do 

samba; 
C) A influência europeia é o principal tema da música; 
D) O Rio de Janeiro é retratado na música por meio da 

Lavagem do Bonfim; 
E) A capoeira não é retratada no samba acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Que Nem Jiló 
Luíz Gonzaga 
Se a gente lembra só por lembrar 
O amor que a gente um dia perdeu 
Saudade inté que assim é bom 
Pro cabra se convencer 
Que é feliz sem saber 
Pois não sofreu 
Porém se a gente vive a sonhar 
Com alguém que se deseja rever 
Saudade, entonce, aí é ruim 
Eu tiro isso por mim, 
Que vivo doido a sofrer 
Ai quem me dera voltar 
Pros braços do meu xodó 
Saudade assim faz roer 
E amarga qui nem jiló 
Mas ninguém pode dizer 
Que me viu triste a chorar 
Saudade, o meu remédio é cantar 
 
A partir do texto acima e tomando por base seus 
conhecimentos sobre o trabalho na sociedade, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A saudade à qual o cantor se refere é motivada pela 

distância do seu amor para quem deseja voltar; 
B) O migrante nordestino nunca enfrentou preconceito 

nas grandes cidades; 
C) O desemprego jamais esteve relacionado ao fenômeno 

da migração; 
D) O fenômeno das migrações faz parte do passado 

brasileiro sendo inexistente nos dias atuais; 
E) A busca por melhores condições de trabalho não 

constitui-se como um dos fatores motivadores para 
migrações. 

 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0214 – ORIENTADOR SOCIAL 

Página 9 de 12 

QUESTÃO 32 

ANJOS DO SOL 
Maria (Fernanda Carvalho) é uma jovem de 12 anos, que 
mora no interior do nordeste brasileiro. No verão de 
2002 ela é vendida por sua família a um recrutador de 
prostitutas. Após ser comprada em um leilão de meninas 
virgens, Maria é enviada a um prostíbulo localizado 
perto de um garimpo, na floresta amazônica. Após meses 
sofrendo abusos, ela consegue fugir e passa a cruzar o 
Brasil através de viagens de caminhão. Mas ao chegar no 
Rio de Janeiro a prostituição volta a cruzar seu caminho. 
 
A respeito do problema acima mencionado, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A prostituição infantil é um fenômeno exclusivo do 

Nordeste brasileiro; 
B) O estado está isento de responsabilidade em tais 

casos; 
C) Vender, obrigar a prostituir-se e cercear a liberdade 

são alguns exemplos de violações aos direitos 
humanos cometidas contra tais crianças; 

D) O ECA( Estatuto da Criança e do Adolescente) é 
omisso em relação aos casos de prostituição infantil; 

E) A prostituição infantil é uma forma de trabalho e, por 
isso, legalizada por lei. 

 

QUESTÃO 33 

Nome dado à onda de revoltas populares que eclode em 
nações do mundo árabe a partir de 2011. A raiz dos 
protestos é o agravamento da situação dos países, 
provocado pela crise econômica e pela falta de 
democracia. A população sofre com as elevadas taxas de 
desemprego e o alto custo dos alimentos e pede 
melhorias nas condições de vida. 
 
O texto acima se refere à: 
 
A) Primavera de Pequim; 
B) Primavera dos Povos; 
C) Primavera Judaica; 
D) Primavera Árabe; 
E) Primavera de Praga. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Em defesa do Plano Nacional de Direitos Humanos 
   
O governo federal divulgou no dia 21 de dezembro o 
Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que trata da 
universalidade dos direitos humanos no país. O PNDH-3 
vem sendo atacado por diferentes setores e estes 
ataques são potencializados pela mídia tradicional, 
apesar de ter sido elaborado pela Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos a partir dos debates realizados em 27 
conferências estaduais e na conferência nacional sobre o 
tema, além das resoluções definidas em conferências de 
outras áreas como saúde, educação etc. realizadas em 
2008. 
 
O MNDH entende que o Programa Nacional de Direitos 
Humanos 3 (PNDH 3) dá um passo à frente no sentido de 
o Estado brasileiro assumir direitos humanos em sua 
universalidade, interdependência e indivisibilidade 
como política pública; expressa avanços na efetivação 
dos compromissos constitucionais e internacionais com 
direitos humanos e resultou de amplo debate na 
sociedade e no governo.  
Uma das principais polêmicas refere-se à proposição de 
instituição da Comissão Nacional da Verdade, que teria 
como atribuição o exame da violação dos direitos 
humanos no período da ditadura. Os movimentos de 
defesa dos direitos humanos estão preparando para 
14/01, manifestações públicas de apoio ao PNDH-3 em 
diferentes capitais do país. 
 
A respeito da Comissão da Verdade, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Permite a investigação e prisão dos culpados por 

crimes na ditadura militar; 
B) A abertura de arquivos da ditadura militar tem pouco 

significado para a história brasileira; 
C) Jamais foram cometidas violações aos direitos 

humanos durante o período ditatorial brasileiro; 
D) A Comissão da Verdade não terá poderes de justiça 

para punir os criminosos; 
E) A Comissão da Verdade objetiva apenas a punição dos 

culpados. 
 

QUESTÃO 35 

Fundado em 1984, o MST( Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) é a principal entidade 
civil de luta pela _______________ agrária no país. A 
organização promove ocupações e acampamentos em 
fazendas, ações muitas vezes ilegais, para pressionar o 
poder público a fazer as desapropriações e assentar as 
famílias cadastradas pelo Incra. 
Assinale a alternativa que contém a palavra ou expressão 
que completa corretamente a lacuna do texto acima: 
 
A) Reforma agrária; 
B) Sedentarização; 
C) Produtividade; 
D) Disparidade; 
E) Atividade. 
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QUESTÃO 36 

A lei que cria o programa Brasil Carinhoso, que destina 
R$ 70 mensais a crianças de zero a seis anos em situação 
de extrema pobreza foi publicada na edição do Diário 
Oficial da União desta quinta-feira (4). 
A presidente Dilma Rousseff não fez nenhum veto ao 
texto aprovado no Congresso. 
Segundo o governo anunciou nesta quarta-feira, em 
cinco meses, o programa retirou 2,8 milhões de crianças 
com até seis anos da miséria. A bolsa, segundo o governo, 
atinge toda a família, e beneficiou 2,2 milhões de famílias 
_ 8,7 milhões de pessoas. 
O programa – que integra o Brasil Sem Miséria - prevê 
que todas as famílias com pelo menos uma criança de 
zero a seis anos tenham renda mínima de R$ 70. Ou seja, 
famílias que já recebem o Bolsa Família, mas que não 
atingem renda per capita de R$ 70 terão um 
complemento no benefício para deixar a situação de 
pobreza absoluta. O benefício é pago por meio de cartão 
magnético bancário da Caixa Econômica Federal com a 
identificação do responsável. 
 
O programa acima mencionado é uma alternativa no 
combate à(ao): 
 
A) Pobreza; 
B) Urbanização; 
C) Xenofobia; 
D) Desigualdade de gênero; 
E) Crise ambiental. 
 

QUESTÃO 37 

A respeito das medidas propostas pelo Programa 
Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, julgue as 
afirmações abaixo: 
 
I. Valorização da pessoa humana como sujeito central 

do processo de desenvolvimento; 
II. Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, 

indivisível e interdependente, assegurando a 
cidadania plena; 

III. Promoção dos direitos de crianças e adolescentes 
para o seu desenvolvimento integral, de forma não 
discriminatória, assegurando seu direito de opinião e 
participação; 

IV. Combate às desigualdades estruturais e apoio ao 
preconceito religioso. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) I e II estão falsas; 
B) Apenas IV está falsa; 
C) Apenas III está verdadeira; 
D) I e III estão falsas; 
E) Apenas II e IV estão verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

A respeito do trabalho infantil no Brasil, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 

anos e, desta idade até os 15 anos, só é permitido na 
condição de aprendiz; 

B) Políticas de combate ao trabalho infantil não são 
implementadas pelo governo; 

C) A principal política de combate ao trabalho infantil é a 
Lei Maria da Penha; 

D) A constituição brasileira aprova o trabalho infantil por 
considerar o trabalho fonte de renda para o país; 

E) O problema do trabalho infantil no Brasil  foi 
completamente resolvido com o Bolsa família. 

 

QUESTÃO 39 

Permite conhecer a realidade socioeconômica dessas 
famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, 
das características do domicílio, das formas de acesso a 
serviços públicos essenciais e, também, dados de cada 
um dos componentes da família. 
O Governo Federal, por meio de um sistema 
informatizado, consolida os dados coletados . A partir 
daí, o poder público pode formular e implementar 
políticas específicas, que contribuem para a redução das 
vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão 
expostas. Atualmente, o serviço conta com mais de 21 
milhões de famílias inscritas. 
 
O serviço ao qual o texto se refere é o(a): 
 
A) Lei Maria da Penha; 
B) Teleton; 
C) Cadastro Único; 
D) Bolsa Miséria; 
E) Carinha Feliz. 
 
Anotações 
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QUESTÃO 40 

Nova boneca do Teleton recebe o nome de Hebinha. 
Além dos R$ 30.146.600,00 arrecadados, ultrapassando 
a meta esperada em torno de R$ 25 milhões, que serão 
utilizados nas 16 unidades já existentes e no Hospital 
Abreu Sodré, o Teleton 2012, iniciativa do SBT em prol 
da Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD 
também fez sucesso na escolha da nova boneca do 
evento.  
Logo no início do evento, realizado em 26 horas de 
programação, da sexta-feira à madrugada de domingo, 
Sílvio Santos sugeriu: “A nova bonequinha lembra a 
Hebe. Hebinha seria um bom nome”. 
Há quase um mês, uma enquete foi lançada para a 
escolha do novo nome. Hebinha não estava entre as 
opções. Mas a ideia do apresentador conquistou todos, 
em especial aos internautas e, ao fim, Hebinha venceu 
com 55,5% dos votos.  
Confira as outras opções: Vitória (19,8%); Malu (13,6%) 
e Mara (11,1%). Como todos sabem, Hebe Camargo foi 
por muitas edições madrinha do Teleton. 
 
A respeito do texto acima, assinale a alternativa correta: 
 
A) Programas sociais são a única forma de garantir 

benefícios aos deficientes, uma vez que não possuem 
qualquer amparo governamental; 

B) Tais programas são formas de mobilizar a sociedade 
para a causa do portador de necessidades especiais; 

C) O Teleton é a única alternativa para ajudar portadores 
de deficiência; 

D) As Organizações Não- Governamentais não atuam 
nesse setor, pois é exclusividade da ação do estado; 

E) O governo não apresenta nenhuma política para 
inclusão do deficiente. 

 

QUESTÃO 41 

A respeito dos direitos e deveres  dos cidadãos, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) A Constituição de 1988 reserva cinco capítulos aos 

direitos fundamentais do cidadão, com várias 
categorias sobre os direitos individuais e coletivos; 

B) Nãos existem leis importantes, como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso; 

C) Proteger o patrimônio público e social do País não é 
dever do cidadão; 

D) Homens e mulheres são iguais  diferentes em direitos 
e obrigações; 

E) Saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, 
alimentação e transporte são deveres dos cidadãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

Em 2012, foi realizada no Brasil uma conferência 
ambiental que, por meio de documento intitulado “O 
futuro que queremos” trouxe o papel do estado e da 
sociedade no combate à destruição do planeta 
destacando a luta contra a pobreza, a miséria, a 
desigualdade de gêneros e o preconceito. Tal definição 
refere-se à: 
 
A) Eco 92; 
B) Conferência de Estocolmo; 
C) Rio + 20; 
D) Rio 92; 
E) Conferência de Roma. 
 

QUESTÃO 43 

A respeito das famílias na sociedade brasileira atual, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) A estrutura familiar jamais sofreu alterações desde o 

período colonial até os dias atuais; 
B) Apesar das mudanças, a estrutura patriarcal é a única 

forma de organização familiar existente no Brasil; 
C) Hoje, é crescente o número de lares chefiados por 

mulheres; 
D) A mulher pouco contribui para a renda familiar; 
E) O modelo familiar tradicional é a aspiração de todas as 

famílias brasileiras. 
 

QUESTÃO 44 

A respeito do Movimento Ocupe Wall Street, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As questões discutidas pelo movimento estão 

unicamente relacionadas à setores econômicos; 
B) Jamais tais protestos resultaram em violência ou 

confronto entre policiais e manifestantes; 
C) Os participantes de tal movimento apoiam o 

capitalismo selvagem e buscam seu alastramento por 
outros países, em detrimento do socialismo; 

D) Manifestações inspiradas no movimento estão sendo 
realizadas em centenas de cidades ao redor do 
mundo; 

E) O movimento em questão é exclusivo dos Estados 
Unidos. 

 

QUESTÃO 45 

São exemplos de movimentos de resistência negra no 
Brasil: 
 
A) Capoeira; 
B) Renascença do Harlem; 
C) Congresso da igualdade; 
D) Panteras Negras; 
E) Eleição de Obama. 
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QUESTÃO 46 

A respeito da Constituição de 1988, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Em seu texto, questões sociais e ligadas ao meio 

ambiente não estão contempladas; 
B) Possibilitou a reeleição do presidente da república; 
C) Permitiu, pela primeira vez, o voto feminino; 
D) Concedeu direito ao voto aos analfabetos, um dos 

grandes avanços no processo eleitoral; 
E) Tornou facultativo o voto para todos os cidadãos 

maiores de 18 anos. 
 

QUESTÃO 47 

A respeito do cenário atual de globalização e suas 
implicações sociais, assinale a alternativa correta: 
 
A) Permitiu a resolução de todos os conflitos no mundo; 
B) As questões culturais foram plenamente 

desenvolvidas pelo avanço da internet; 
C) A participação social ficou impossível com o avanço 

das redes sociais; 
D) Movimentos sociais continuam ocorrendo, por 

motivos e causas diversas; 
E) A nova ordem mundial instalou um cenário de paz 

mundial. 
 

QUESTÃO 48 

A respeito das medidas para combate à pobreza no 
Brasil, assinale a alternativa correta: 
 
A) Aumento do número de empregos informais, sem 

amparo do governo; 
B) Implementação de programas sociais e de 

transferência de renda, como Bolsa Família; 
C) Movimentos de guerrilha urbana, tais como Ocupe 

Wall Street; 
D) Ação política, como o mensalão; 
E) Órgãos assistencialistas, como as CPI’s e CPMF’s. 
 

QUESTÃO 49 

Sintetizado na obra de Gilberto Freire, Casa grande & 
senzala, o conceito de democracia racial coloca a 
escravidão para fora da simples ótica de dominação. A 
respeito do conceito de democracia racial e do racismo 
no Brasil, assinale a alternativa correta: 
 
A) A condição de escravo era privilegiada e desejada por 

muitos africanos tendo em vista fugir da pobreza na 
África; 

B) Não houve, em nenhum momento da história 
brasileira, qualquer manifestação de racismo; 

C) Todos os escravos no Brasil foram alocados na 
lavoura, o que impossibilitou a miscigenação; 

D) O descaso para com o negro na sociedade brasileira 
chegou ao apogeu na década de 80, com o apartheid 
promovido pela ditadura militar; 

E) A mestiçagem como prova que o Brasil não é um país 
racista, propiciou o mito da chamada democracia 
racial. 

 

QUESTÃO 50 

A respeito dos direitos dos idosos, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Os idosos não possuem direitos previstos por lei, 

sendo dependentes apenas de organizações sem fins 
lucrativos; 

B) O Estatuto do idoso regulamenta os direitos e deveres 
dos anciãos e institui penas  para quem abandonar ou 
desrespeitar esses cidadãos; 

C) São considerados idosos  pessoas acima de 40 anos; 
D) A preferência às pessoas mais velhas em hospitais, 

bancos, comércio ou qualquer instituição é apenas 
uma gentileza, não um compromisso previsto na lei; 

E) O respeito ao idoso é amplamente praticado em todo o 
território nacional, não sendo necessária a realização 
de campanhas de conscientização. 

 
 
 




