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PROVA Nº06 
PORTUGUÊS  

 
As questões de 01 a 06 têm como 
base o texto abaixo. Leia-o com 
atenção. 
 
1 As formas de exercício do poder 
são às vezes difíceis de pilhar. 
Quando nos dizem que não nos é 
permitido (no caso dos brasileiros do 
sexo masculino) passar dos 17 anos 
sem nos alistarmos nas Forças 
Armadas, é evidente que um poder 
se exerce sobre nós de forma 
bastante palpável. Entretanto, ao 
pensarmos ou agirmos de 
determinadas maneiras que, não 
raro, julgamos naturais ou 
espontâneas, esse poder é menos 
fácil de visualizar. É o que se dá, por 
exemplo, quando mantemos 
preconceitos contra o nosso 
semelhante, por ser ele negro ou 
branco, protestante ou católico, ou 
por falar com um sotaque diferente 
do nosso. A existência de 
preconceitos não é natural. O 
homem não nasce com preconceitos, 
ele os aprende socialmente. Ao 
aprendê-los, é claro que seu 
comportamento está sendo 
influenciado.  

24 E igualmente claro, por 
conseguinte, que ele está sendo 
submetido a algum poder. Daí 
raciocinar-se que o preconceito 
racial, para ficarmos somente em um 
dos muitos que o espírito humano 
infelizmente ainda abriga, tem 
origem e funcionalidade políticas, ou 
seja, tem servido para justificar 

formas de exploração e dominação, 
assumindo muitas faces, de acordo 
com as circunstâncias. O que se 
pretende mostrar com isso é que, 
queiramos ou não, estamos imersos 
num processo político que penetra 
todas as nossas atitudes, toda a 
nossa maneira de ser e agir, até 
mesmo porque a educação, tanto a 
doméstica quanto a pública, é 
também uma formação política.  

43 Com algum esforço, podemos 
perceber em que medida estamos 
submetidos e podemos atuar 
(politicamente, é óbvio) para 
procurar alterar a situação, se ela 
contraria o nosso interesse, mesmo 
que seja apenas um interesse sem 
conteúdo material, de natureza 
moral ou ética. Cada ato nosso, ou 
cada maneira de ver as coisas, poder 
ser examinado à luz da concepção de 
Política exposta aqui, às vezes com 
resultados chocantes, se temos a 
sorte de ser suficientemente 
honestos e objetivos. [...] Quando 
sonhamos “ficar sem fazer nada” no 
futuro e apenas gozar a vida [...] não 
estamos pensando em Política. 

60 Contudo, se meditarmos um 
pouco, veremos que para conseguir 
juntar nosso pé-de-meia é 
necessário uma porção de coisas, 
muitas mais do que seria possível 
arrolar. É necessário que tenhamos a 
oportunidade de nos qualificar para 
exercer uma ocupação. É necessário 
que também nos seja dada a 
oportunidade de acesso a essa 
ocupação, pois, como sabemos, nem 
sempre as posições são conferidas 
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por mérito. É necessário ainda, para 
encerrar uma lista que poderia ficar 
longuíssima, que, na sociedade em 
que vivemos, seja permitido que 
planejemos nossa vida, que 
juntemos dinheiro, que façamos 
certos investimentos, até tenhamos 
empregados, por exemplo. [...] Tudo 
isso se obtém através de um 
processo político. É um processo 
político que vai definir todas as 
condições para a acumulação do pé-
de-meia mencionado acima. Se o 
processo político, por exemplo, 
resulta em que não há oportunidades 
de educação para pessoas como nós, 
é evidente que esse processo nos 
prejudica (e, paralelamente, 
beneficia e privilegia outros).  

90 Assim, quando estamos 
pensando em cuidar de nossa vida 
apenas, sendo “apolíticos”, na 
verdade estamos somente com a 
vista curta ou então somos 
comodistas, não achando que as 
coisas estão tão ruins assim, para 
que procuremos fazer algo para 
mudá-las.  

98 Quando alguém diz, como é 
frequente lermos em entrevistas aos 
jornais, que “não liga para a Política”, 
está naturalmente exercendo um 
direito que lhe é facultado pelo 
sistema político em que vive. Ou 
seja, em última análise, está sendo 
um político conservador, não vê 
necessidade de mudanças. Então 
não é apolítico, palavra que indica 
“ausência de Política”. No máximo, 
falta-lhe a consciência de seu 
significado e papel político — 

significado e papel que todos têm —
, uma coisa muito diferente. Pois o 
apolítico não existe, é somente uma 
maneira de falar, por assim dizer. 
[...] 

(João Ubaldo Ribeiro. Política: quem 
manda, por que manda, como manda. Rio 
de Janeiro, Nova Fronteira, 1996, p. 21-
23). 
 
01) Esse texto pertence ao seguinte 
gênero textual:  
 
a) notícia; 
b) reportagem; 
c) artigo; 
d) crônica. 
 
02) Em todas alternativas a palavra 
destacada está corretamente 
interpretada, de acordo com o seu 
sentido no texto, EXCETO em: 
 
a) “...é evidente que um poder se 
exerce sobre nós de forma bastante 
palpável.” (= CONCRETA); 
b) “...é necessário uma porção de 
coisas, muitas mais do que seria 
possível arrolar.” (= SELECIONAR); 
c) “...como sabemos, nem sempre as 
posições são conferidas por 
mérito.” (= ATRIBUÍDAS); 
d) “...está naturalmente exercendo 
um direito que lhe é facultado pelo 
sistema político em que vive.” (= 
PERMITIDO). 
 
03) Leia as seguintes afirmações: 
 
I- O preconceito não tem origem 
hereditária, mas sim política. 
II- O autor faz uma crítica 
principalmente à pessoa que se diz 
alheia à política. 
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III- O autor mostra a falta de 
eficiência da educação política para 
as pessoas. 
IV- O autor reflete sobre a 
qualificação para exercer uma 
ocupação e que tenhamos chance de 
acesso a ela. 
  
De acordo com as ideias do texto, 
está(ão) correto(s): 
 
a) I e III, apenas; 
b) I, II e IV, apenas; 
c) II e IV, apenas; 
d) II e III, apenas. 
 
04) Assinale o segmento em que 
NÃO foram usadas palavras em 
sentido figurado: 
 
a) “O que se pretende mostrar com 
isso é que, queiramos ou não, 
estamos imersos num processo 
político que penetra todas as nossas 
atitudes...”; 
b) “Quando sonhamos “ficar sem 
fazer nada” no futuro e apenas gozar 
a vida [...] não estamos pensando 
em Política.”; 
c) “...se meditarmos um pouco, 
veremos que para conseguir juntar 
nosso pé-de-meia é necessário uma 
porção de coisas...”; 
d) “...o processo político [...] resulta 
em que não há oportunidades de 
educação para pessoas como nós, é 
evidente que esse processo nos 
prejudica...”. 
 
05) Considere as seguintes 
afirmações: 
 
I- Em “As formas de exercício do 
poder são às vezes difíceis de pilhar” 

o predicado classifica-se como 
verbo-nominal. 
II- No período “O homem não nasce 
com preconceitos, ele os aprende 
socialmente” (linhas 19 a 21) o 
pronome destacado refere-se a 
preconceitos. 
III- Em “...para ficarmos somente 
em um dos muitos que o espírito 
humano infelizmente ainda abriga...” 
o termo destacado indica inclusão. 
IV-  Em “É necessário que também 
nos seja dada a oportunidade de 
acesso a essa ocupação...” (linhas 77 
a 79), o período destacado classifica-
se como oração subordinada 
substantiva subjetiva. 
 
Está(ão) correto(s) o que se afirma 
em: 
 
a) I e II, apenas; 
b) II e IV, apenas; 
c) I, III e IV, apenas; 
d) II e III, apenas. 
 
06) Em todas as alternativas, está 
presente a relação de ideias 
identificada entre parênteses, 
EXCETO em: 
 
a) “E igualmente claro, por 
conseguinte, que ele está sendo 
submetido a algum poder.” 
(concessão); 
b) “Quando sonhamos “ficar sem 
fazer nada” no futuro e apenas gozar 
a vida...” (tempo); 
c) “Contudo, se meditarmos um 
pouco, veremos que para conseguir 
juntar nosso pé-de-meia...” 
(oposição); 
d) “...não achando que as coisas 
estão tão ruins assim, para que 
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procuremos fazer algo para mudá-
las.” (finalidade). 
 
07) Está INCORRETA, de acordo 
com a norma culta vigente, a 
concordância em: 
 
a) Anexa ao requerimento, segue 
cópia autenticada do documento da 
empresa; 
b) Durante a aplicação da prova, 
bastantes problemas surgiram; 
c) Deve haver uma forma de 
resolvermos o problema da falta de 
água; 
d) Trinta metros de tecido são muito 
para fazer a cortina da janela da sala. 
 
08) Assinale a frase gramaticalmente 
correta de acordo com a norma culta 
vigente: 
 
a) O governo acaba de informar aos 
jornalistas o novo aumento da taxa 
de juros; 
b) Todas as medidas do governo 
visam a melhoria do ensino no país; 
c) Eu me simpatizei com todos que 
estavam na festa da escola; 
d) O juiz procedeu a leitura da 
sentença. 
 
09) Considere as frases seguintes: 
 
I- Eu vendi meu relógio ___ prazo e 
meu brinco ___ vista. 
II- Caminhava ___ pressas para não 
chegar atrasado ao compromisso. 
III- O amanhecer é lindo ___ beira 
do lago. 
IV- __ dez horas, __ informações 
foram solicitadas ____ funcionária 
responsável pela seção. 
 

As lacunas das frases acima estarão 
corretamente preenchidas, de 
acordo com as regras da norma 
culta, respectivamente, por: 
 
a) à – à – as – a – As – às – a; 
b) à – a – às – a – Às – as – a; 
c) a – à – às – à – Às – as – à; 
d) a – à – as – à – As – às – à. 

 
10) A colocação correta do pronome 
dá elegância e precisão à frase. Nas 
frases abaixo a colocação pronominal 
segue a norma culta, EXCETO em:  
 
a) Ele mora no Campo Grande desde 
que se formou na faculdade de 
Medicina; 
b) Deixei o emprego, preparei-me 
para a viagem e parti para a 
realização do meu sonho; 
c) Em tratando-se de praticar 
esportes, ele é o campeão da nossa 
turma; 
d) Aproveitei a vaga de emprego que 
me ofereceram. 
 

 
PROVA Nº07 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
11) Como é chamado a parte física? 
 
a) Hardware; 
b) Firmware; 
c) Software; 
d) Peopleware. 
 
12)  A operação básica de Saída de 
Dados (output) é feita por intermédio 
do dispositivo: 
 
a) Teclado; 
b) Mouse; 
c) Scanner; 
d) Caixa de som. 
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13) Complete a lacuna 
corretamente: 
 
__________________ é o principal 
elemento da Barra de Tarefas. Ele dá 
acesso ao Menu Iniciar, de onde se 
pode acessar outros menus que, por 
sua vez, acionam programas do 
Windows. 
 
a) Botão Logoff; 
b) Barra de Programas; 
c) Barra de Tarefas; 
d) Botão Iniciar. 
 
14) São componentes localizados na 
barra de títulos, exceto: 
 
a) Botão Minimizar; 
b) Botão Maximizar; 
c) Botão Hibernar; 
d) Botão Fechar. 
 
15) Leia as alternativas a seguir: 
 
I- Criação; 
II- Edição; 
III- Formatação; 
IV- Impressão; 
V- Manipulação de tabelas. 
 
 
Dos procedimentos acima, quais são 
realizados pelo programa Windows 
Microsoft Word: 
 
a) Todas as alternativas; 
b) Todas as alternativas, exceto as 
alternativas IV e V; 
c) Todas as alternativas, exceto a 
alternativa V; 
d) Nenhum das alternativas. 
 
 
 

16) Associe os ícones do Microsoft 
Word às suas funções e após, 
marque a sequência correta: 
 
 

I-  II-  III-  IV-  
 
(  ) Centralizar; 
(  ) Colar; 
(  ) Justificar; 
(  ) Copiar. 
 
a) IV, I, III, II; 
b) II, III, I, IV; 
c) III, II, I, IV; 
d) IV, I, II, III. 
 
17) O programa Microsoft Excel é:  
 
a) Planilha eletrônica; 
b) Editor de vídeos; 
c) Spam; 
d) Processador de textos.  
 
18) No programa Microsoft Excel, 
qual comando realiza a impressão de 
documentos? 
   
a) Ctrl + w; 
b) Ctrl + p; 
c) Ctrl + impressão; 
d) Ctrl + O. 
 
19) Após realizar as atividades na 
planilha do Microsoft Excel, quais 
teclas deverá acionar para salvar o 
documento? 
 
a) Crtl + TAB; 
b) Crtl + Salvar; 
c) Crtl + B; 
d) Crtl + F4. 
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20) Qual tecla que executa a Ajuda 
e Suporte do Windows. 
  
a) F1; 
b) F11; 
c) F13; 
d) F ajuda. 
 

 
PROVA Nº08 

CONHECIMENTOS GERAIS 
21) Complete a lacuna 
corretamente: 
 
_______________________ foi um 
acordo firmado em 4 de junho de 
1494 entre Portugal e Espanha. Esse 
acordo tinha como objetivo resolver 
os conflitos territoriais relacionados 
às terras descobertas no final do 
século XV. 
 
a) Tratado de Valência; 
b) Tratado de Tordesilhas; 
c) Acordo de Divisão Igualitária; 
d) Acordo do Estado Velho e Estado 
Novo. 
 
22) Qual é o gás de maior quantidade 
na composição do ar?   
 
a) Argônio; 
b) Gás Carbônico; 
c) Nitrogênio; 
d) Oxigênio. 
 
23) Como é chamada a forma de 
governo em que o chefe de Estado 
tem o título de rei ou rainha? 
 
a) Ditadura; 
b) Monarquia; 
c) Anarquia; 
d) Democracia Indireta. 
 

24) Qual evento esportivo mundial 
que se realizará no rio em 2016? 
 
a) Copa Libertadores; 
b) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos; 
c) Copa do Mundo Sub-18; 
d) Pan de Toronto. 
 

25) Qual é o processo instaurado 
com base em denúncia de crime de 
responsabilidade contra alta 
autoridade do poder executivo ou do 
poder judiciário, cuja sentença é da 
alçada do poder legislativo? 
 
a) Habeas Corpus; 
b) Impeachment; 
c) Licitatório; 
d) Penal. 
 
26) Das alternativas abaixo, qual é a 
função do Poder Legislativo? 
 
a) Administrativa; 
b) Aprovar leis; 
c) Caráter judicial; 
d) Caráter permanente. 
 

27) Qual dos Estados Federativos 
abaixo não faz parte da Região 
Centro-Oeste? 
 
a) Goiás; 
b) Mato Grosso; 
c) Mato Grosso do Sul; 
d) Tocantins. 
 
28) Qual a microrregião que está 
localizado no município de Ouro 
Verde de Minas/MG? 
 
a) Alto Paranaíba; 
b) Jequitinhonha; 
c) Almenara; 
d) Teófilo Otoni. 
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29) Qual foi o ano de criação do 
Distrito de Ouro Verde de Minas? 
 
a) 1973; 
b) 1963; 
c) 1953; 
d) 2003. 
 
30) De acordo com a história, o 
topônimo do município de Ouro 
Verde de Minas originou-se devido: 
 
 
a) A ecologia; 
b) A plantas semelhantes a ouro; 
c) A grande produção de café; 
d) A grande influência de ouro. 
 
 

PROVA Nº11 
ESPECÍFICA 

 
31) Sobre o Serviço Social, podemos 
afirmar, EXCETO: 
 
a) O Serviço Social é uma profissão 
de caráter sociopolítico, crítico e 
interventivo, que se utiliza de 
instrumental científico 
multidisciplinar das Ciências 
Humanas e Sociais para análise e 
intervenção nas diversas refrações 
da “questão social”; 
b) É uma das poucas profissões que 
possui um projeto profissional 
coletivo e hegemônico, denominado 
projeto ético-político, que foi 
construído pela categoria a partir das 
décadas de 1970 e 1980. Ele 
expressa o compromisso da 
categoria com a construção de uma 
nova ordem societária. Mais, justa, 
democrática e garantidora de 
direitos universais; 

c) A profissão de assistente social 
surgiu no Brasil na década de 1950. 
O curso superior de Serviço Social foi 
oficializado no país pela lei nº 1889 
de 1971. Em 27 de agosto de 1979, 
a Lei 3252, juntamente com o 
Decreto 994 de 15 de maio de 1981, 
regulamentou a profissão; 
d) Os símbolos do Serviço Social 
(Turmalina Verde e Balança com a 
Tocha), embora utilizados até os dias 
atuais, têm inspiração em um projeto 
profissional que foi superado 
historicamente. 
 
32) Segundo a Lei nº 8.662/93 – Lei 
de Regulamentação da profissão – 
Código de Ética do(a) Assistente 
Social, leia as afirmativas e assinale 
A para Direitos do Assistente Social 
e B para Deveres do Assistente 
Social: 
 
(  ) Pronunciamento em matéria 

de sua especialidade. 
(  ) Autonomia no exercício da 

profissão, não sendo obrigado 
a prestar serviços 
incompatíveis com suas 
atribuições, cargos e funções. 

(  ) Participar de programas de 
socorro à população em 
situação de calamidade 
pública. 

(  ) Dispor de condições de 
trabalho condignas visando 
garantir a qualidade do 
exercício profissional, assim 
como acesso a informações 
institucionais necessárias ao 
pleno exercício das 
atribuições profissionais. 

(  ) Desempenhar atividades com 
eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em 
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vigor, assim como abster-se 
de práticas que levem ao 
cerceamento da liberdade e 
censura, denunciando sua 
ocorrência. 

 
Marque a sequência correta: 
 
a) B – A – A – A – B; 
b) A – A – B – A – B; 
c) B – B – A – A – B; 
d) A – B – A – A – B. 
 
33) Conforme a LOAS, entende-se 
por serviços assistenciais: 
 
a) Atividades continuadas que visem 
à melhoria de vida da população e 
cujas ações são voltadas para as 
necessidades básicas; 
b) Projetos e programas de caráter 
eventual e que visam atender uma 
determinada população; 
c) Os programas e projetos voltados 
ao atendimento às crianças e 
adolescentes carentes; 
d) As ações integradas e 
complementares com objetivos, 
tempo e área de abrangência 
definidos. 
 
34) Em Menina LOAS: um processo 
de Construção da Assistência Social 
de Aldaíza Sposati a chamada “via de 
modernização” profissional vai 
conflitar com os então emergentes 
movimentos sociais que 
tencionavam e vinculavam as 
democracias sociais e políticas para o 
retorno ao Estado de Direito no Brasil 
e na América Latina. A velha 
ideologia do Serviço Social era posta 
em questão e a defesa de uma 
sociedade justa, igualitária com 

decisão popular era fundamental 
onde o lema era:  
 
a) “De frente para o Estado e de 
mãos dadas com a população”; 
b) “De mãos dadas com o Estado e 
de frente para a população”; 
c) “O Estado e a população de mãos 
dadas”; 
d) “De costas para o Estado e de 
frente e mãos dadas com a 
população”. 
 
35) Segundo a Lei Nº 8.662/93, que 
dispõe sobre a profissão de 
Assistente Social e dá outras 
providências, podemos afirmar, 
EXCETO: 
 
a) Os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CRESS) não são dotados de 
autonomia administrativa e 
financeira, sem prejuízo de sua 
vinculação ao Conselho Federal, nos 
termos da legislação em vigor; 
b) Constitui competência do 
Assistente Social, elaborar, 
implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e 
organizações populares;  
c) Constitui atribuição privativa do 
Assistente Social, coordenar, 
elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de 
Serviço Social;  
d) A duração do trabalho do 
Assistente Social é de 30 (trinta) 
horas semanais. 
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36) O meio pelo qual torna ao 
Assistente Social possível decifrar a 
realidade e clarear a condução do 
trabalho a ser realizado é o: 
 
a) Recurso financeiro; 
b) Conhecimento; 
c) Recurso institucional; 
d) Arsenal de técnicas. 
 
37) José Paulo Netto em seu livro 
Capitalismo Monopolista e Serviço 
Social relata a existência de dois 
elementos da monopolização no 
período clássico do capitalismo 
monopolista. Um deles diz respeito 
ao montante de capital acumulado 
que encontra crescentes dificuldades 
de valorização sendo utilizado como 
forma de autofinanciamento dos 
grupos monopolistas. Essa idéia 
corresponde ao elemento:  
 
a) Capitalismo; 
b) Oligarquia; 
c) Supercapitalização; 
d) Parasitismo. 
 
38) O assistente social deve ter clara 
a importância dos elementos técnico-
operativos que compõem a sua 
intervenção. Nesse sentido é 
INCORRETO afirmar que: 
  
a) Elaborar projetos, relatórios, 
pareceres, são elementos 
constitutivos do trabalho do 
Assistente social; 
b) Os instrumentais constitutivos da 
intervenção profissional do 
assistente social devem ser 
utilizados como viabilizadores dos 
objetivos institucionais; 
c) Realizar entrevistas, visitas 
domiciliares, são elementos 

constitutivos do trabalho do 
Assistente social; 
d) Elaborar projetos, relatórios, 
pareceres, realizar entrevistas, 
visitas domiciliares, investigação, 
planejamento, trabalhos com grupos 
e comunidades, são elementos 
constitutivos do trabalho do 
Assistente social. 
 
39) “As alterações verificadas nos 
espaços ocupacionais do assistente 
social têm raízes nos processo 
sociais, historicamente datados, 
expressando a tanto dinâmica da 
acumulação quanto a composição do 
poder político e a correlação de 
forças (Iamamoto). Em relação ao 
Serviço Social como uma profissão 
liberal na sociedade, a autora pontua 
que: 
 
a) O assistente social não depende, 
na organização da atividade, do 
Estado, da empresa, entidades não-
governamentais que viabilizam aos 
usuários o acesso á seus serviços; 
b) A instituição é um condicionante a 
mais do trabalho do assistente 
social; 
c) As pesquisas e levantamentos 
necessários diferenciam-se, em 
termos de objetivos, instrumentos, 
meios, qualidade, profundidade e 
resultados do que é requerido para 
um processo de investigação que 
transcenda as singularidades e 
particularidades do exercício 
profissional; 
d) O assistente social não detém 
todos os meios necessários para a 
efetivação de seu trabalho: 
financeiros, técnicos e humanos 
necessários ao exercício profissional 
autônomo. 
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40) De acordo com Marilda 
Iamamoto, em “O Serviço Social na 
Contemporaneidade, podemos 
afirmar: 
 
I - Em primeiro lugar, para garantir 
uma sintonia do Serviço Social com 
os tempos atuais, é necessário 
romper com uma visão endógena, 
focalista, uma visão "de dentro" do 
Serviço Social, prisioneira em seus 
muros internos. 
II - Alargar os horizontes, olhar para 
mais longe, para o movimento das 
classes sociais e do Estado em suas 
relações com a sociedade; não para 
perder ou diluir as particularidades 
profissionais, mas, ao contrário, para 
iluminá-las com maior nitidez. 
III - Um dos maiores desafios que o 
Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de 
decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e 
capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas 
emergentes no cotidiano. Enfim, ser 
um profissional propositivo e não só 
executivo. 
IV - A abordagem do Serviço Social 
como trabalho supõe apreender a 
chamada "prática profissional" 
profundamente condicionada pelas 
relações entre o Estado e a 
Sociedade Civil, ou seja, pelas 
relações entre as classes na 
sociedade, rompendo com endogenia 
no Serviço Social. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV 
estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e III 
estão corretas; 

c) Apenas as afirmativas, II e III 
estão corretas; 
d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
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