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 Estado de Santa Catarina 
Município de Tunápolis 

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2015 

 
 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 
 

Prova para provimento do cargo de:  
ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

 
TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03 horas, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. O Estatuto do idoso lei nº 10.741/03 estabelece os direitos do idoso com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos e assegura gozar de todos os direitos fundamentais inerente a pessoa humana, 

com base no estatuto é possível que, uma vez verificado qualquer desrespeito ao idoso por parte do 

familiar, cuidador, e, ou, nomeado responsável, haja o afastamento deste do convívio com o idoso. 

Assinale a alternativa que não constitui medidas que assegure proteção ao idoso em caso de 

violação de direitos: 

A) Isolar o idoso do convívio familiar e comunitário, visando assegurar sua proteção 

integral. 

B) Encaminhamento a família ou curador mediante termos de responsabilidade. 

C) Orientação apoio e acompanhamento temporário. 

D) Requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou 

domiciliar. 

 

02. O estatuto do idoso prove ao idoso o direito ao convívio familiar e comunitário, em casos de 

ausência de familiares e sem suporte social é assegurado ao idoso o direito a assistência integral na 

modalidade de entidade de longa permanência. Com base no estatuto do idoso nos dispositivos do 

art. 37 e art. 50 assinale a alternativa que infringe os princípios estabelecidos para o funcionamento 

legal das entidades de longa permanência: 

A) Celebrar contrato escrito de prestação de serviços com o idoso, especificando o tipo de 

atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os 

respectivos preços, se for o caso. 

B) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 

C) Notificar os familiares e, ou, responsável pelo idoso sobre a responsabilidade em 

manter o convívio familiar, o fornecimento de materiais de vestuário e calçados, 

garantindo melhor condição de vida. 

D) Observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos. 

  

03. O envelhecimento populacional é uma conquista da humanidade, mas apresenta desafios para 

os formuladores de políticas, considerando aspectos como o aumento da expectativa de vida, a 

proporção de vida com desvantagens socioeconômicas, permeado por desigualdades sociais. Com 

base no estatuto do idoso nos dispositivos do título V, assinale a alternativa que não assegura o 

direito do idoso: 

A) O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 
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B) É assegurado a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligencias judiciais em que configure como parte ou interveniente pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instancia. 

C) Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e 

caixas, identificados com a destinação ao idoso em local visível e caracteres legíveis. 

D) A prioridade cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor do 

cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável. 

 

04. A lei Maria da Penha nº 11.340/10 tipifica as situações de violência doméstica e familiar 

contra mulher, amplia a pena do agressor de um para até três anos de prisão e determina o 

encaminhamento da mulher vítima de violência para programas e serviços de proteção. Com base 

nos termos do art. 8 da lei, assinale a alternativa correta que integra o conjunto de ações que 

erradica a violência doméstica e familiar contra mulher. 

A) O conselho federal de serviço social CFESS em articulação com conselho regional de serviço 

social CRESS nas condições de atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar nos termos legais deve notificar a autoridade policial sobre o caso de violência, 

mantendo o agressor preso. 

B) Com base na lei nº 11.340/10 visando assegurar o direito da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, determina responsabilidade de todos os sujeitos, vizinhos, parentes, 

sociedade, defender a vítima de seu agressor até que a autoridade policial chegue ao local. 

C) Nos termos da lei nº 11.340/10 por meio de celebração, convênios, protocolos, ajustes, 

termos que divulguem o caso da vítima com registro de violência doméstica e familiar, será 

de responsabilidade da assistência social especial juntamente com partidos que lideram 

movimentos contra agressões as mulheres, conduzir o acompanhamento. 

D) Constituído pela integração operacional do poder judiciário, do ministério público e 

da defensoria pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habilitação. 

 

05. A lei Maria da Penha nº 11.340/10 assegura a mulher vítima de violência doméstica e familiar 

condições para exercício efetivo dos direitos a vida, a segurança, preservando sua saúde, 

autonomia, a liberdade, a dignidade. Norteado nos princípios da lei assinale a alternativa que não 

constitui a estrutura para assistência e apoio as mulheres vítimas de violência: 

A) Delegacia especial da mulher. 

B) Ministério Público do trabalho. 

C) Serviço de atenção integral a mulher em situação de violência sexual, como abrigos e 

amparos. 
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D) Centro e referência de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar. 

 

06. Com base na lei Maria da Penha, nº 11.340/10, nos termos do art. 5. Assinale a alternativa que 

configura o ato de violência contra mulher: 

A) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

B) Configura ação de violência somente em casos de gravidade em que agressor age com 

violência física e, ou, violência sexual. 

C) Configura crime de violência doméstica e familiar caso de agressão psicológica e 

alienação parental. 

D) A violência doméstica e familiar contra mulher ocorre em caso de reincidência do 

agressor, primeiro registro configura em possível conciliação do casal, em caso de 

repetida agressão configura-se como crime. 

 

07. O governo federal ao longo dos anos vem criando uma série de programas sociais visando 

aumentar a inclusão social e reduzir a desigualdade social, os programas do governo são criados 

de acordo com as prioridades das famílias e indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade 

social. Assinale a alternativa que representa família em situação de vulnerabilidade social com 

perfil para beneficiário do Programa Bolsa Família: 

A) Casal com faixa etária entre 30 (trinta) anos, sem dependentes, com renda mensal de R$ 

800,00 (oitocentos reais). 

B) Família composta por avó com idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, mãe com 

idade de 35 (trinta e cinco) anos e três crianças com idade entre 7 (sete) e 10 (dez) 

anos, sobrevivendo com a renda mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) do trabalho que a mãe realiza em um lava rápido. 

C) Casal de idosos com faixa etária entre 60 (sessenta) anos e 67 (sessenta e sete) anos, 

ambos aposentados com renda mensal de um salário mínimo cada, residindo com filho 

deficiente físico com idade entre 35 (trinta e cinco) anos. 

D) Família monoparental, composta por mãe e duas crianças entre 10 (dez) anos e 12 

(doze) anos, com renda mensal de R$ 1.200,00. 

 

08. O programa bolsa família do governo federal tem por objetivo a distribuição de renda um 

pouco mais justa, com a proposta de erradicação da miséria, numa perspectiva de melhorias que 

possibilite condições de inclusão social, entre demais benefícios agregados ao programa. Assinale 

a alternativa que compõe os programas incorporados ao programa bolsa família: 
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A) Bolsa escola, cartão alimentação, auxilio gás e a bolsa alimentação. 

B) Jovem aprendiz, Projovem, Pronatec. 

C) Renda cidadã, Ação Jovem, SP Solidário. 

D) Prouni, CNH Social, Financiamento estudantil. 

 

09. O cadastro Único é um sistema que possibilita o mapeamento do governo sobre as famílias em 

condições de baixa renda, viabilizando o acesso aos programas sociais do governo federal. 

Assinale a alternativa correta sobre órgão responsável que coordena o Cad Único: 

A) Conselho nacional de assistência social – CNAS. 

B) Programa Bolsa Família – PBF. 

C) O ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. 

D) Governo Federal, Estado, Município. 

 

10. A expressão da questão social tem efeitos influentes no campo dos direitos, no aspecto 

familiar, de preconceito étnico, expropriação de terras, entre formas de violação dos direitos, são 

situações que demandam ao serviço social projetos e ações para além das medidas de assistência 

social. Assinale a alternativa correta que descreve um dos instrumentos que orienta o fazer 

profissional do/a assistente social: 

A) Por tratar-se de uma profissão de nível superior, que exige formação teórica, 

técnica, ética e política, orienta-se por uma lei de regulamentação profissional e 

um código de ética. 

B) Curso de nível técnico, possibilitando no fazer profissional do/a assistente social 

aprimoramento das atribuições no espaço de atuação seja em instituição pública e/ou 

privada. 

C) Norteados por Política Pública de ação focalizada, pontual, resolutiva no âmbito da 

universalização. 

D) Equipe multidisciplinar, rede de apoio, voluntários que atuem no desenvolvimento de 

ações socioassistenciais. 

 

11. A política nacional de assistência social – PNAS dispõe sobre segurança da acolhida como uma 

das seguranças primordiais da política de assistência social, operando com provisão de 

necessidades humanas que começa com direitos a alimentação, de vestuário, do abrigo, próprios 

para vida humana em sociedade. Com base na PNAS, assinale a alternativa que não configura caso 

característico a segurança de acolhida. 

A) Violência familiar e social. 

B) Drogadição, alcoolismo. 
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C) Evasão escolar. 

D) Desemprego prolongado e criminalidade. 

 

12. A política pública de assistência social ocorre de maneira integrada às políticas setoriais, 

considerando as desigualdades socioterritoriais e com perspectiva de direitos. Com base na 

política nacional de assistência social – PNAS, assinale a alternativa que não integra os objetivos 

da política de assistência social: 

A) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial 

para famílias, indivíduos e grupos, para quem dele necessitar. 

B) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários/as e grupos específicos, ampliando 

o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em área urbana e 

rural. 

C)  Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e 

que garantam a convivência famílias e comunitário. 

D) Prover captação de recursos financeiros por intermédio dos projetos, programas e 

benefícios de proteção social. 

 

13. Na avaliação social a gestão pública apresenta como proposta de planejamento e intervenções 

intersetoriais, mudanças das organizações, que envolva uma gestão da política social constituída 

por uma organização mais dinâmica e descentralizada, ou seja, uma proposta de 

operacionalização da política de assistência em rede. Assinale a alternativa correta que constitui o 

trabalho em rede: 

A) O trabalho em rede é representado na execução do fazer profissional do/a assistente 

social, que atua de forma fragmentada no espaço de atuação. 

B) Trabalhar em rede significa ir além da simples adesão, em que as práticas se 

construíram historicamente pautadas na segmentação, considerando novos 

desafios colocados no cotidiano, exigindo o enfrentamento de forma integrada e 

articulada. 

C) Considera-se o trabalho em rede execução dos projetos e programas sociais a partir dos 

recursos disponíveis, ao alcance do/a profissional na perspectiva resolutiva, imediata. 

D) No âmbito da assistência social o trabalho em rede se efetiva, através dos/as usuários/as 

por meio de atividades em grupos, oficinas e atendimento individual. 

 

14.  O sistema Único de Saúde – SUS, integrante da seguridade social e do projeto de reforma 

sanitária, foi regulamentado pela lei orgânica de saúde – LOS, tendo como base o Estado 
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democrático de direitos. Na perspectiva em assegurar os direitos, assinale a alternativa que 

constitui a principal proposta da reforma sanitária: 

A) Democratização de acesso, melhoria da qualidade de serviços, tendo como 

premissa básica de defesa da universalização das políticas sociais integrada por 

uma nova organização do sistema de saúde que assegure a saúde como direitos de 

todos e responsabilidade do estado. 

B) Configuração da reforma sanitária é assegurar políticas públicas e política que viabiliza 

efetivação de projetos, programas e benefícios. 

C) O projeto de reforma sanitária tem como objetivo articular as três esferas do poder 

Governo Federal, Estado e Municípios. 

D) O projeto de reforma sanitária prover a centralização do serviço de maneira efetiva, na 

qualidade de serviços focalizados nas famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

15. Com base na lei orgânica de saúde – LOS nº 8.080/1990 nos termos do art. 2 dispõe, a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

pleno exercício. Assinale a alternativa que não correspondem as atribuições do Sistema único de 

Saúde, asseguradas na LOS: 

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B) Formular política de saúde destinada a promover, nos campo econômico e social. 

C) A assistência as pessoas por intermédio de ações e promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

D) Orientar e divulgar sobre compras de medicamentos, insumos, dieta alimentar 

entre outras necessidades do/a paciente, esclarecendo ao/a usuário/a sobre 

responsabilidade em custear. 

 

16. O conceito de família a cada dia vem se modificando, acompanhando as transformações 

societárias em todos os conceitos e modalidades de famílias que vem se formando novos valores e 

acepções de vida. Com base na constituição brasileira de 1988, assinale a alternativa correta que 

configura o conceito de família monoparental: 

A) Família monoparental, composta por qualquer dos pais e seus descendentes. 

B) Família composta por casal homoafetivo em união estável. 

C) Família matrimonial composta por casal heterossexual. 

D) Família composta por casal transexual em união estável. 

 

17. As competências e atribuições do/a assistente social na política de assistência social, são 

subsidiados pela lei nº 8662/93 que regulamenta da profissão, requisitando do/a profissional em 
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atuação competências que são fundamentais para sua intervenção. Com base na lei de 

regulamentação e do código de ética do/a assistente social, assinale a alternativa que não integra 

os princípios fundamentais do/a profissional assistente social em atuação: 

A) Elaborar, executar e avaliar os planos na esfera municipal, estadual e nacional de 

assistência social, buscando intervenção com diversas áreas e políticas públicas, com 

especial destaque para as políticas de seguridade social. 

B) Encaminhar o/a usuário/a para os programas de transferência de renda conforme 

o contexto histórico analisado no atendimento, orientando sobre os serviços, 

administrando os recursos do/a usuário que possibilite auxiliá-lo sobre melhores 

condições de vida. 

C) Formular e defender a constituição de orçamento público, necessário a implementação 

do plano de assistência social. 

D) Realizar estudos sistemáticos com a equipe do CRAS e CRREAS na perspectiva de análise 

conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações, que supõe assegurar espaços de 

reunião reflexão no âmbito das equipes multiprofissionais. 

 

18. Um dos debates no projeto ético-político da profissão serviço social é pautado sobre os 

desafios postos ao/o profissional assistente social, pressupõe superar tendências presentes no 

âmbito dos centros de referências da assistência social – CRAS, sobre o trabalho do assistente 

social. Nessa vertente assinale a alternativa que não configura riscos tendenciosos referente à 

intervenção profissional do/a profissional assistente social em atuação: 

A) Restringe a atuação dos atendimentos emergenciais a indivíduos, grupos ou famílias, 

caracterizando a atuação do/a assistente social como “Plantão emergencial”; 

B) Caracterizar o atendimento, acompanhamento como serviço cartorial de registro e 

controle das famílias para acessar benefícios de transferência de renda; 

C) Estabelecer relação entre público e privado, onde o poder público transforma-se em 

mero repassador de recursos a organização não governamental, assumindo execução 

direta dos serviços socioassistenciais; 

D) Abordagens com intuito de assegurar uma intervenção interdisciplinar capaz de 

responder demandas individuais e coletivas, com vistas a defender a construção 

de uma sociedade livre de todas as formas de violência e de exploração. 

 

19. O conhecimento da legislação social é um pré-requisito para o exercício profissional, no caso 

do serviço social, esta é uma matéria obrigatória prevista nas diretrizes curriculares. Com base na 

política nacional de assistência social assinale a alternativa que não integra a política de 
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assistência social, considerando que toda legislação é pré-requisito de acordo com o caso 

acompanhado: 

A) Constituição Federal – CF, 1988. 

B) Lei nº 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos, e deveres para o uso 

da internet no Brasil. 

C) Lei orgânica da saúde nº 8.080/1990. 

D) Lei orgânica de assistência social nº 8.742/1993.  

 

20. Para efetivação a assistência social como política pública, contudo, é imprescindível sua 

integração e articulação à seguridade social e a demais políticas sociais. Nesse contexto assinale a 

alternativa correta que configura o tripé da seguridade social: 

A) Habitação, Educação, Previdência. 

B) Saúde, Previdência Social, Assistência Social. 

C) Assistência Social, Educação, Habitação. 

D) Saúde, Previdência, Habitação. 

 

 
 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
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21. De acordo com as ideias do texto, podemos dizer que: 

A) O autor defende que são os colegas de classe e os laços afetivos que criamos na escola 

que validam nosso compromisso com o estudo. 

B) O ensino a distância não é bom, pois a infraestrutura do país não permite que ele seja. 

C) O ensino a distância é melhor por serem mais alunos em uma turma. 

D) Uma das grandes vantagens é que o ensino a distância superou a barreira tecnológica do 

país. 

 

 

22.  Analise as afirmativas: 

I. A palavra “sua” (linha 1) refere-se à educação em salas com um professor ensinando muitos 

alunos. 

II. A palavra “essa” (linha 13) refere-se à interação entre professor e aluno. 

 

Texto 1 

1 A educação em salas com um professor ensinando muitos alunos tem cerca de 800 anos. E sua 
aplicação só se ampliou. No século 20, ocorreu uma modificação nessa forma de educar quando 
a tecnologia permitiu que alunos muito afastados do ponto em que está o professor pudessem, 
graças ao satélite e à internet, receber as aulas de forma não presencial.  

5 Há algumas diferenças óbvias. Com a educação de longe, o custo tende a ser muito menor, já 
que se trabalha com uma escala de milhares na sala virtual, contra dezenas na presencial. Essa 
é uma de suas grandes vantagens. A outra, também inegável, é dar acesso ao melhor ensino 
sem as limitações impostas pela geografia.  Mas nem tudo são vantagens no ensino a distância. 
Há vários obstáculos a superar e é preciso ver se eles são intransponíveis ou não. 

10 A própria tecnologia necessária para a educação de longe é um primeiro e importante entrave. 
Sabemos que a internet no Brasil não é das melhores. Superadas tais barreiras tecnológicas 
ainda temos outros aspectos a considerar. Por exemplo, a interação entre professor e aluno. 
Talvez a barreira mais importante nem seja essa. O que pode fazer muita falta são colegas de 
classe. É na sala de aula clássica, junto a outros alunos, que partilhamos muito de nossa vida.  

15 Colegas de classe são nossos confidentes. Trocamos conselhos e dicas sobre coisas da escola e 
sobre coisas pessoais. Perguntamos sobre a melhor opção a seguir e também opinamos. Até 
sobre a aula trocamos explicações. Não é à toa que os mais permanentes laços –fora da 
família– são formados entre colegas de classe. De certo modo, são os colegas que selam nosso 
compromisso com o estudo.  A falta de colegas explica um dos maiores problemas identificado 
na educação a distância: o abandono dos cursos em taxas elevadíssimas.  

20 No ponto final da comparação, mais uma consideração. Presencial ou a distância, ambas as 
formas podem ser boas ou ruins. Uma e outra dependem também da empolgação e do brilho 
no trabalho dos professores e da dedicação do aluno.  Como já dizia o provérbio Chinês “Os 
professores abrem a porta, mas você deve entrar por você mesmo”. 

(Adaptado de Carlos Bindi – Extraído de UOL 27/09/2015)



 

11 

III. O “e” da expressão “Uma e outra” poderia ser trocado por “ou” sem que o sentido da frase 

sofra alteração. 

 

A) Apenas II e III estão corretas. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

23. Assinale a alternativa em que as três palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra: 

A) ímãs – pó – pá. 

B) amigável – glúten – ônix. 

C) cútis – médium – próximo. 

D) época – aquário – área. 

 

24. Analise os períodos abaixo e marque a alternativa que contém apenas frases com pontuação 

correta. 

I - Levantava cedo, tomava seu café, colocava uma roupa elegante e saía para trabalhar.  

II - Curitiba, que é a capital do Paraná apresenta boas soluções para o transporte público e 

mobilidade. 

III - Agindo desse jeito, jamais conseguiria o apoio da oposição. 

IV - Esta tela, possui detalhes que não são perceptíveis para todos. 

 

A) I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25. Assinale a alternativa cujas palavras estão todas corretamente grafadas. 

A) Maisena – quisesse – prodígio – encharcado. 

B) Maizena – embassado – lindíssimo – preencher. 

C) Ferrugem – jiló – antebraço – enxarcado. 

D) Enxoval – miçanga – flexa – vertigem.  

 

26. Na frase “A professora sempre teve cuidado com nossas falhas”, a função sintática do termo 

destacado é: 
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A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto.  

C) Complemento nominal.  

D) Adjunto adverbial.  

 

27. Assinale a alternativa que corresponde ao uso correto das preposições nas frases abaixo. 

I. Eu Estarei ___________ sua casa às nove. 

II. Vamos __________ teatro amanhã. 

III.  Eu só obedeço __________ meus instintos. 

A) em – no – aos. 

B) na – ao – aos. 

C) em – ao – aos. 

D) na – no – a. 

 

 

28. Assinale a frase com erro de colocação pronominal: 

A) Nada o fará desistir, pois sua decisão já está tomada. 

B) Não correu a maratona porque machucara-se na véspera. 

C) O povo tem-se interessado por atividades políticas. 

D) Sempre me mandam postais. 

 

29. Em relação às orações destacadas (sublinhadas) abaixo, assinale a alternativa que relaciona 

corretamente a sua classificação: 

I. Vi-a chegar. 

II. Os alunos, que se comportaram mal em classe, terão que conversar com a diretora. 

III. Só passei na prova porque me dediquei aos estudos. 

IV. Cheguei, vi, venci.  

 

A) I – Oração subordinada substantiva; II – Oração subordinada adjetiva; III – Oração 

coordenada sindética explicativa; IV - Orações coordenadas assindéticas. 

B) I – Oração subordinada adverbial; II – Oração subordinada substantiva; III – Oração 

coordenada sindética alternativa; IV - Orações coordenada sindética aditiva. 

C) I – Oração subordinada substantiva; II – Oração subordinada adjetiva; III – Oração 

coordenada assindética; IV - Orações coordenadas assindéticas explicativas. 
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D) I – Oração subordinada adjetiva; II – Oração subordinada adverbial; III – Oração Coordenada 

sindética explicativa; IV - Orações coordenadas aditivas. 

 

30. Com relação aos termos da oração, qual afirmativa é incorreta: 

A) Verbo de ligação é aquele que une o sujeito aos seus atributos. 

B) Predicado é o termo da oração que contém uma informação sobre o sujeito. 

C) Objeto indireto é o termo que se liga sem preposição a um verbo intransitivo. 

D) O predicativo do sujeito indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao 

sujeito de uma oração.  

 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. O preço de um determinado produto diminui de maneira linear a medida que chega mais 

próximo da data de validade, obedecendo inversamente uma PA. Se o preço desse produto é R$ 

5,00 no dia 1 e R$ 2,50 no dia 11, quanto ele custou no dia 6? 

A) R$ 3,75 

B) R$ 2,50 

C) R$ 3,00 

D) R$ 2,25 

 

32. Em um círculo trigonométrico temos o valor de 2π/4. Se convertermos esse valor para graus, 

quantos graus esse valor seria equivalentes? 

A) 90º 

B) 75º 

C) 60º 

D) 45º 

 

33. Em quanto tempo uma bomba com vazão de 200l/s encherá uma piscina retangular onde os 

lados são b e 4b, e a altura igual a b/2=2m? (Considerar 1m³=1000l): 

A) 5 minutos e 20 segundos. 

B) 10 minutos e 40 segundos. 

C) 10 minutos. 

D) 7 minutos e 30 segundos. 

  



 

14 

34. Quais são as raízes da equação biquadrada a seguir? 8y²-12y=-4 

A) S = {1} 

B) S = {1 ; 2} 

C) S = {0,2 ; 0,5} 

D) S = {0,5 ; 1} 

 

35. Quando João comprou seu apartamento, assinou um contrato que definia o aumento da 

mensalidade em 5% ao ano a juros compostos. Se ele demorou 5 anos para quitar o apartamento e 

a mensalidade inicial foi de R$ 3.000,00, quanto ele pagou aproximadamente no apartamento? 

A) R$ 229.730,68 

B) R$ 315.451,50 

C) R$ 207.051,40 

D) R$ 187.062,31 

 




