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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2015 - EMPREGO PÚBLICO  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

DATA: 20/09/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1) Assinale a alternativa incorreta quanto a flexão de gênero. 

a) Mariana lavou o alface e fez uma salada com tomates. 

b) O champanha que serviram na festa ontem estava espetacular. 

c) Um tornado varreu toda a costa leste ontem. 

d) Acordei com o canto dos bem-te-vis. 

 

2) Na sentença: “ Vera, minha amiga de colégio, me recomendou um livro de literatura muito 

bom.” O uso da vírgula ocorre: 

a) Para isolar o vocativo. 

b) Para isolar o adjunto adverbial. 

c) Para separar termos que exercem a mesma função sintática. 

d) Para isolar o aposto. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta erro na acentuação gráfica das palavras usadas. 

a) A plateia aplaudiu o espetáculo com muito entusiasmo. 

b) Dr. Alfredo prescreveu medicamentos radioterápicos. 

c) Embora o doente não corresse mais perigo, os médicos resolveram mante-lo em observação durante 

doze horas. 

d) Anita ficou orfã muito jovem, quando perdeu os pais em um acidente.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta a correta separação de todas as palavras. 

a) im-po-ssí-vel / ga-li-nha / di-a. 

b) trans-a-ção / co-o-pe-rar / zo-o-ló-gi-co. 

c) coo-pe-rar / a-li-e-ní-ge-na / ca-rac-te-ris-ti-ca. 

d) ca-rac-te-rís-ti-ca / es-pe-ci-ais / zo-o-ló-gi-co. 

 

5) Assinale a sentença que apresenta erro de concordância verbal segundo a norma padrão. 

a) Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha. 

b) Os Estados Unidos possuem o maior lago do mundo. 

c) Fomos nós que pintamos a casa. 

d) Fazem dois meses que retornei de Roma. 

 

6) Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 
Se é para __________telefonar, afirmo-lhe que ela não dirá para _______ o que você deseja saber. 

a) mim – mim. 

b) eu – mim. 

c) mim- eu. 

d) eu – eu. 

 

7)  Em qual das alternativas o pronome foi empregado incorretamente quanto a sua posição? 

a) Não me fale sobre este assunto, pois já tomei minha decisão. 

b) Tudo incomoda-me nesse lugar, até as cores das janelas. 

c) Quem te convidou para sair no Sábado? 

d) Foi aquele dedicado professor quem me ensinou a matéria. 

 

8) Identifique a questão que apresenta erro de flexão de número do substantivo. 

a) Os bem-te-vis apareceram anunciando a chuva. 

b) Depois da chuva os louvas-a- deus pulavam na folhagem verde. 

c) Os amores-perfeitos encantavam toda a colina. 

d) O cheiro depois da chuva lembrava as águas –de – colônia das moças da cidade. 
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9) Um trabalhador obteve um aumento de 30% no seu salário e recebeu R$ 1.365,00. O valor 
do salário desse trabalhador, antes do aumento, era de: 
a) R$ 1.000,00 
b) R$ 1.050,00  
c) R$ 1.100,00 
d) R$ 1.150,00 
 
 
 
10) Quando colocou 46,2 litros de gasolina no tanque de seu carro, Horácio observou que o 
ponteiro do marcador, que antes indicava estar ocupado 1/5  da capacidade do tanque, 
passou a indicar 3/4 . Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade total desse 
tanque, em litros, é: 
a) 84 litros. 
b) 86 litros.                      
c) 90 litros. 
d) 96 litros. 
 
 
 
11) Todo automóvel, devido à utilização, sofre um desgaste com o passar do tempo e uma 
desvalorização no seu preço. Admitindo que o seu valor decresce linearmente com o tempo e 
que o preço de fábrica é R$ 12.500,00 e, que, após 6 anos de uso, a desvalorização foi de R$ 
6.300,00, pode-se afirmar que o valor deste mesmo veículo após 4 anos é igual a:  
a) R$ 8.400,00  
b) R$ 8.300,00    
c) R$ 8.200,00  
d) R$ 8.100,00 
 
 
 
12) Uma urna contém 30 bolas verdes, 10 bolas amarelas e 15 bolas brancas. Extraindo-se 
uma bola aleatoriamente, a probabilidade de ela ser branca ou verde é: 
a)  7/11. 
b)  8/11. 
c)  9/11.    
d) 10/11. 
 
 
 
13) O volume de um cubo, cuja área lateral vale 64 cm2, é igual a: 
a) 256. 
b) 128. 
c) 96. 
d) 64.   
 
 
 
14) Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva, em média, 5 minutos para 
atender 3 clientes. O tempo que Onofre vai levar para atender 36 clientes que estão na fila 
será de: 
a) 60 minutos. 
b) 72 minutos. 
c) 50 minutos. 
d) 36 minutos. 
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15) É no atendimento cotidiano a usuários e usuárias, e ainda na condição de trabalhadores e 
trabalhadoras, que nós, assistentes sociais do Brasil, sentimos os efeitos da conjuntura 
econômica e política e seus impactos nas políticas sociais, nas condições de trabalho e nos 
direitos sociais. Nesse sentido, nossas análises tomam como referência o patamar da luta 
de classes na realidade brasileira, questionando os elementos que impactam nos 
interesses da classe trabalhadora. Com relação ao texto, publicado pelo CEFESS em 07 de 
abril de 2015, assinale a alternativa que indica o tema do texto. 

a) Legislação e resoluções sobre o trabalho do/a Assistente Social. 
b) Serviço Social e análise de conjuntura. 
c) O controle social e a consolidação do estado democrático de direito. 
d) Parâmetros para atuação no SUAS. 
 

16) No Título II da Constituição Federal (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), os Direitos 
Sociais (Capítulo II, O artigo 6º define, de forma ampla, como direitos sociais: 

a) A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

b) A saúde, as populações indígenas, os idosos, o lazer a segurança e a previdência social. 
c) À maternidade, a infância, os idosos, os deficientes, a criança e o adolescente e a previdência social. 
d)  A alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 
 

17) Tendo  como referência a Lei que regulamenta a profissão do assistente social (Lei n. 
8.662 de 1993) “Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil”, é:  

a) Atribuição única e exclusiva do Assistente Social.  
b) Competência do Assistente Social.  
c) Dever do Assistente Social.  
d) Atribuição privativa do Assistente Social. 
 

18) Indique a alternativa que não condiz com os princípios fundamentais do Código de Ética 
profissional. 

a) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

b) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, 
sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. 

c) Reconhecimento de ações voltadas ao individuo de modo imediatista, como valor ético central e das 
demandas políticas e do mercado, plena expansão do individualismo. 

d) Defesa do aprofundamento do conhecimento, enquanto socialização de saberes e divisão da riqueza 
socialmente produzida. 

 

19) É vedado ao/à assistente social, exceto a alternativa: 

a) Permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço Social em Instituições Públicas ou Privadas que 
não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao/à aluno/a 
estagiário/a. 

b) Substituir profissional que tenha sido exonerado/a por defender os princípios da ética profissional, 
enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. 

c) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 

d) Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de 
serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por 
outros/as profissionais. 
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20) De acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente Social é considerados direitos 

do(a) assistente social: 
 

I. Livre exercício das atividades inerentes à Profissão. 
II. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo 

profissional. 
III. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de 

interesse da população.  
IV. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a)  As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b)  As afirmativas II e IV estão corretas. 
c)  As afirmativas I e III estão corretas.  
d)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 

21) As múltiplas mediações necessárias para a explicação da realidade enfrentada pelos 
assistentes sociais em seus diversos espaços de atuação na contemporaneidade a partir de 
condições objetivas demonstram que a pesquisa é reivindicada como um passo importante 
e crucial para a formação e para a intervenção profissional dos assistentes sociais. No que 
diz respeito à pesquisa em serviço social assinale a alternativa correta: 

 
I. É necessária uma formação teórica-prática. 

II. Um profissional de forte base teórica, de alta capacidade para dialogar criticamente com as 

demandas imediatamente impostas à profissão, um profissional necessariamente propositivo contra 

possíveis tipos de idealismos ou de “realismos” que emasculam o exercício da práxis profissional. 

III. Uma interlocução entre o Serviço Social e a produção crítica sustentada em Marx e em sua tradição, 

para a ampliação do capital cultural dos profissionais de Serviço Social e para a qualificação das 

reflexões e das alternativas edificadas a partir do “concreto pensado”. 

 

Das alternativas acima elencadas sobre a pesquisa em Serviço Social:  

 

a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

22) Desvendar o objeto de trabalho pelo qual o assistente social atua é essencial para o 
desenvolvimento de um processo de trabalho consistente. Esta é à base na especialização 
do trabalho do assistente social e precisa ser apreendida na contradição fundamental da 
sociedade capitalista. Este texto diz respeito: 

 
a) Mediação. 
b) Questão Social.  
c) O Indivíduo e a Sociedade. 
d) A pobreza. 
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23) Acerca do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, disposto pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990 e alterações posteriores) considere as afirmativas.  

 

I. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de 10 (dez) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.  

II. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, 

por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 

institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.  

III. A condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar. 

IV. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa IV é correta.  
b)  As afirmativas I, II e III estão corretas.  
c)  As afirmativas II e IV estão corretas. 
d)  As afirmativas I e III estão corretas. 
 
24) Sobre a medida socioeducativa da Internação, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A internação pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.  

b) A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

c) A medida de internação poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante 

grave ameaça ou violência, por reiteração no cometimento de outras infrações graves; e por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

d) A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele 

destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade 

da infração. 

 

25) Com relação ao adolescente, o art. 112 da Lei 8.069/90 permite que lhe sejam aplicadas 

outras providências além das listadas nos incisos I a VI do art. 101. Numa escala crescente 

de intensidade, estará também passível de sofrer as medidas socioeducativas de: 

 

a) Advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida; 

inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional. 

b) Obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida; internação em 

estabelecimento educacional. 

c) Advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade através de ações 

laborativas, liberdade assistida; semiliberdade assistida; internação em estabelecimento prisional. 

d) Internação em estabelecimento prisional para cumprir pena pelo dano causado, Advertência; obrigação 

de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida. 
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26)  As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização:  

 

a) o território.  b) o CRAS e o CREAS.  c) a rede socioassistencial.  d) a vigilância socioassistencial. 

 

27) Acerca da Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso, analise as afirmativas 

abaixo: 

I. A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

II. A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 

vida. 

III. Priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando 

desabrigados e sem família. 

IV. Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas 

profiláticas. 
 

 Assinale a alternativa CORRETA:  

a)  As afirmativas I, II e III estão corretas.  

b)  As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c)  Apenas a afirmativa III é correta.  

d)  Todas as afirmativas estão corretas. 

 

28) A Seguridade Social é definida na Constituição Federal como um “conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade”.  Assinale a alternativa abaixo 
que completa correta e respectivamente as lacunas. 

 

Sendo assim, a Seguridade Social se compõem de três programas da maior importância para 

a sociedade quais sejam:________________, _________________e a ____________. 
 

a) Seguridade Social, Previdência Social e a Saúde. 
b) Previdência Social, Assistência Social e a  Saúde. 

c) Assistência Social,Constituição Federal e a Saúde. 
d) Seguridade Social, Saúde e a Previdência Social. 
 

29) Marque a alternativa CORRETA. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde, 
previdência social, assistência social, educação, cultura, desporto, família, criança e 
adolescente, idoso e índios fazem parte do Título VIII que trata: 

a) da ordem social.  
b) da defesa do Estado e das instituições democráticas 
c) dos Direitos e deveres individuais e coletivos 
d) dos Princípios Fundamentais 
 
30) Indique a alternativa correta. Para a autora Yolanda Guerra A INSTRUMENTALIDADE NO 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL refere-se a: 
a) Ao uso daqueles instrumentos necessários ao agir profissional, através dos quais os assistentes sociais 

podem efetivamente objetivar suas finalidades em resultados profissionais propriamente ditos. 
b) Ao conjunto de instrumentos e técnicas (neste caso, a instrumentação técnica). 
c) A uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída e reconstruída no 

processo sócio-histórico. 
d) Aos modelos e métodos do fazer profissional. 
 

http://www.dm.com.br/conteudo/saude
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31) Relacione a legislação utilizada na atuação profissional do Assistente Social:                                             
I- Lei de Regulamentação da Profissão                  (  ) Lei n.º 8.069/90  
II- Estatuto da Criança e do Adolescente               (  ) Lei 8.662/93   
III-Lei Orgânica da Assistência Social                    (  )  Lei nº. 8.742/93 
IV-Política Nacional do Idoso                               (  ) Lei nº. 8.842/94 
 

Indique a Resposta: 
a) II, I,III e IV 
b) I, II, III e IV 
c) IV, II,I e III 
d) III, IV, I e II 
 

32) O “arranjo teórico-político-doutrinário” sob o qual se assentou o Serviço Social na sua 
história, perpassou suas esferas teórica/ técnica com a apreensão do sentido do método 
para o Serviço Social, tendo como pauta para as intervenções, ações imediatas, somente 
para ratificar a realidade, vista ser esta harmônica e naturalmente equilibrada. Indique a 
alternativa que define as ações neste momento histórico. 

a) O método estava diretamente associado ao pragmatismo evidenciado pela intervenção imediata 
(imediatista) sobre os “casos sociais”. 

b)  O método estava focado nas demandas sociais e na sua sistematização, validação teórica, mediante a 
remissão às teorias e disciplinas sociais. 

c) O método estava focado em princípios teóricos-metodológicos, formativo e interventivo. 

d) O método estava focado nos princípios do código de ética profissional. 
 

33) A interdisciplinaridade condiz com a diferença entre saberes profissionais, distintos, 
garantindo sua identidade e simultaneamente a troca de conhecimentos. No que se refere 
a princípios da interdisciplinaridade, assinale a alternativa adequada. 

I. Profissionais de diferentes formações em uma mesma equipe ou projeto, demanda, sobretudo, o 

abandono de posturas profissionais sectárias e centralizadoras. 

II. Profissionais de diferentes formações, não pensam da mesma maneira comprometendo a prática 

profissional. 

III. Lidar com o conteúdo do outro e respeitá-lo como digno de troca. 

IV. Não há como fazer uma escuta qualificada do usuário com outros profissionais, pois infringe o 

código de ética quanto ao sigilo profissional. 
 

a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) As alternativas I e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
34) As Novas demandas exigiram que o Serviço Social se aperfeiçoasse para formular 
respostas à dinâmica da vida social e às transformações nos padrões de acumulação e de 
regulação social postas pelo capital. Estas respostas, no âmbito da formação profissional do 
assistente social, foram expressas por meio de um conjunto de ações que devem orientar o 
exercício da profissão. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, este conjunto 
de ações:   

a) Uso de novas orientações formuladas pelo neoliberalismo e pela reforma do Estado, mínimo na área 
social, celebrando amplas campanhas que destaquem a participação da sociedade civil. 

b) Realização de cursinhos de curto prazo, para atualização e ensino de técnicas sociais destacando 
aquelas que interessem às especificidades de cada área em particular. 

c) Aprovação pela ABESS (ABEPSS), após ampla participação da categoria dos assistentes sociais, do 
Projeto Ético-Político da profissão que se expressa no Código de Ética, e na Lei de Regulamentação da 
Profissão. 

d) Aprovação pela CFESS, após ampla participação da categoria dos assistentes sociais, do Projeto Ético-
Político da profissão que se expressa no Código de Ética, e na Lei de Regulamentação da Profissão. 
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35) Sobre a ditadura militar no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) O período da ditadura militar caracterizou-se pela repressão e perseguição política aos opositores do 
regime. Nessa época, muitas pessoas foram presas, torturada e mortas. A censura aos meios de 
comunicação e aos artistas também foi uma prática usual do governo. 

b) Durante a ditadura, o Brasil viveu um período de baixos índices de crescimento econômico, aliado a 
uma pequena expansão do consumo no mercado interno, essa fase ficou conhecida como “milagre 
econômico”. 

c) O fim do governo militar foi marcado por uma abertura política lenta e gradual. No campo econômico, 
os índices de crescimento foram os maiores do período, a inflação e a dívida externa recuaram. 

d) Durante a ditadura militar foi criada a Petrobrás, órgão que permitiu ao Estado brasileiro controlar 
fontes de energia estratégicas para o desenvolvimento do país. 

 

36) Em janeiro de 1995 entrou em vigor o Mercado Comum do Sul ( MERCOSUL) . Aponte 

os países que são membros efetivos desse bloco atualmente.  

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

b) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

c) Argentina , Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. 

d) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. 

 

37) O Brasil recentemente foi sede do encontro dos BRICS, grupo de países emergentes. 
Nesse encontro foi criado um banco de desenvolvimento, com capital inicial de 50 
bilhões de dólares (podendo chegar a 100 bilhões de dólares). O objetivo é fomentar o 
desenvolvimento entre os países membros e não membros do grupo. Assinale a 
alternativa correta sobre os países que fazem parte dos BRICS. 

a) Brasil, Índia, Romênia, China e Suécia. 
b) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suiça. 
c) Brasil, Romênia, Índia, Rússia e Canadá. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 

38) Desde o fim de 2013, jovens têm organizado encontros pelas redes sociais, 

principalmente em shoppings. Os eventos ficaram conhecidos como “rolezinhos”. Sobre 

esse acontecimento assinale a alternativa correta. 

a) Os “rolezinhos” surgiram no Rio de Janeiro. Tinha como ponto de encontro as praias da zona sul, os 

parques e os shopping centers da cidade. O perfil dos participantes era de jovens de classe média, 

visto que todos possuíam acesso as redes sociais. 

b) Os “rolezinhos” surgiram em São Paulo. O Ponto de encontro era os shopping centers, os parques, e 

até mesmo postos de gasolina. O perfil dos participantes era de jovens entre 15 e 25 anos que 

residem nas periferias da cidade. A resposta dos shoppings foi fechar os estabelecimentos. 

c)  Os “rolezinhos” surgiram em Brasília como uma forma de protesto contra a corrupção, 

principalmente os escândalos divulgados sobre a Petrobrás com a operação Lava Jato. O ponto de 

encontro eram os shoppings da cidade, onde os jovens protestavam ouvindo músicas com teor 

revolucionário como o “funk ostentação”. 

d)  Os “rolezinhos” são um fenômeno cultural que surgiu ao mesmo tempo nas capitais brasileiras. O 

objetivo do movimento é chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela 

juventude católica brasileira. A principal influência musical do movimento é a música gospel. 
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39)   No início da República muitas pessoas participaram de movimentos que lutavam por 

melhores condições de vida. Sobre esses movimentos assinale a alternativa correta. 

a) Revolta de Canudos, ocorreu em Pernambuco, tinha como líder o monge Antônio Conselheiro, esse 

movimento não conseguiu atingir seus objetivos que era fundar uma comunidade socialista no sertão 

de pernambucano. 

b) Revolta da Vacina, ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma reação da população contra a chamada Lei da 

Vacina Obrigatória, onde o governo utilizava força policial em casos de resistência à vacinação. O 

grande líder desse movimento foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 

c) Revolta da Chibata, ocorreu no Rio de Janeiro,  e teve como principal motivo a permanência de leis 

herdadas do período da escravidão, sendo que a mais ultrajante era a que permitia chibatadas como 

punição aos marinheiros. O líder desse movimento foi João Cândido. No final a marinha aboliu os 

castigos corporais. 

d) Revolta do Contestado, ocorreu na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, onde destacou-se 

a figura do monge curandeiro José Maria, que organizou uma sociedade comunitária em Irani. Essa 

revolta foi uma das poucas na história do Brasil onde os revoltosos foram vitoriosos e conseguiram 

obter lotes de terra, razão pela qual a região contou com grande desenvolvimento econômico e 

social. 

 

40) Com o fim da II Guerra Mundial, e o afastamento de Getúlio Vargas do poder, teve início 

um período democrático no Brasil que perdurou até o golpe de 1964. Qual presidente da 

República teve seu mandato interrompido pelo golpe militar? 

a) General Eurico Gaspar Dutra. 

b) João Goulart. 

c) Jânio Quadros. 

d) Juscelino Kubitschek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONH. ESP. 
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