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PROVA Nº 01  
PORTUGUÊS  

 
Leia o texto 01, abaixo, para 
responder as questões de 01 a 05.  
 

Preconceito 
 

Tiago Dantas 
 
Preconceito é uma postura ou idéia 
pré-concebida, uma atitude de 
alienação a tudo aquilo que foge dos 
“padrões” de uma sociedade. As 
principais formas são: preconceito 
racial, social e sexual.  
 
O preconceito racial é caracterizado 
pela convicção da existência de 
indivíduos com características 
físicas hereditárias, determinados 
traços de caráter e inteligência e 
manifestações culturais superiores 
a outros pertencentes a etnias 
diferentes. O preconceito racial, ou 
racismo, é uma violação aos direitos 
humanos, visto que fora utilizado 
para justificar a escravidão, o 
domínio de alguns povos sobre 
outros e as atrocidades que 
ocorreram ao longo da história.  
 
Nas sociedades, o preconceito é 
desenvolvido a partir da busca, por 
parte das pessoas preconceituosas, 
em tentar localizar naquelas vítimas 
do preconceito o que lhes “faltam” 
para serem semelhantes à grande 
maioria. 
 
Podemos citar o exemplo da 
civilização grega, onde o bárbaro 
(estrangeiro) era o que 
"transgredia" toda a lei e costumes 
da época. Atualmente, um exemplo 
claro de discriminação e preconceito 

social é a existência de favelas e 
condomínios fechados tão próximos 
fisicamente e tão longe 
socialmente. Outra forma de 
preconceito muito comum é o 
sexual, o qual é baseado na 
discriminação devido à orientação 
sexual de cada indivíduo.  
 
O preconceito leva à discriminação, 
à marginalização e à violência, uma 
vez que é baseado unicamente nas 
aparências e na empatia. 
 
Visualizado em 18/05/2015:  
http://www.mundoeducacao.com/s
ociologia/preconceito.htm 
 
 
01) Em conformidade com o texto, 
o tipo de preconceito que evidencia 
a convicção da existência de 
indivíduos com características 
físicas hereditárias superiores a 
outros pertencentes a etnias 
diferentes é: 
 
a) O preconceito físico; 
b) O preconceito racial;  
c) O preconceito social;  
d) O preconceito sexual. 
 
02) Podemos destacar como 
sinônimos da palavra “etnia” 
apresentada no segundo parágrafo, 
com melhor adequação ao texto: 
Exceto: 
 
a) Grupo social; 
b) Raça; 
c) Povo; 
d) Prole. 
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03) De acordo com o texto, a 
existência de favelas e condomínios 
fechados tão próximos  fisicamente 
e tão longe socialmente são: 
 
a) Uma consequência do 
preconceito racial;  
b) Uma causa do preconceito 
econômico; 
c) Um exemplo do preconceito 
social;  
d) Um efeito do preconceito sexual.  
 
 
 
 
 
 

04) São características                                                                                                 
apresentadas no texto para o 
preconceito, presentes no texto: 
EXCETO: 
 
a) Leva à discriminação, à 
marginalização e à violência; 
b) Algumas vezes é baseado na 
aparência e na empatia, mas pode 
decorrer do abuso de poder entre os 
povos dominantes; 
c) Pode se manifestar sob três 
formas principais: sexual, racial e 
social; 
d) Representa uma atitude de 
alienação a tudo aquilo que foge dos 
“padrões” de uma sociedade.     
 

05) A charge apresentada abaixo se refere a qual forma de preconceito 
apresentada no texto? 
 

 
a) Preconceito Sexual; 
b) Preconceito Social; 
c) Preconceito Racial; 
d) Preconceito Formal. 
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06) “Algumas palavras da língua 
portuguesa sofrem um processo de 
derivação. Esse processo consiste 
na alteração de uma palavra 
primitiva através da junção ou 
subtração de itens, com o objetivo 
de formar uma nova palavra”.  
 
 
Com base no texto acima, podemos 
afirmar que a palavra TRIÂNGULO, 
apresenta uma derivação: 
 
a) Parassintética;    
b) Prefixal;  
c) Sufixal; 
d) Imprópria. 
 
07) O pronome oblíquo está 
corretamente identificado em: 
EXCETO. 
 
a)  Fizeram-lo; 
b) Maria olhou-se no espelho; 
c) O professor trouxe o livro para 
mim; 
d) João quer convencê-lo a fazer 
uma viagem; 
 
08) A frase: 

Ela não está em casa. 
 
É um tipo de frase: 
 
 
a) imperativa negativa; 
b) declarativa negativa; 
c) optativa negativa; 
d) interpretativa negativa. 
 
 
 
 
 

09) São exemplos de substantivos 
uniformes: 
 
a) Prefeito - Prefeita; 
b) Poeta e Poetisa; 
c) homem - mulher; 
d) Cobra macho e cobra fêmea. 
 
10) Quais as palavras que 
preenchem corretamente as 
lacunas das frases abaixo, 
respectivamente? 
 
1. Joana não passou __________ 
na festa.  
2. Na ________ que ele trabalha, 
tem sempre muita confusão.  
3. Necessitamos de muita 
________ na resolução desse 
problema.  
 
a) desapercebida, sessão; 
descrição; 
b) despercebida; secção;  
discreção; 
c) desapercebida;  cessão; 
discrissão 
d) despercebida, seção, discrição.  
 
 

PROVA Nº02 
MATEMATICA 

 
11) Considerando os conjuntos M, 
N e P do diagrama a seguir, associe 
Є ou Є a cada item. Após, marque 
a opção correspondente: 
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I- 1 ___ P; 
II- 5 ___ M 
III- 3 ___ M; 
IV- 6 ___ P; 
V- 6 ___ N; 
VI- 5 ___ P; 
II- 4 ___ P 
VIII- 8 ___ N.  
 
a) Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є;  
b) Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є;  
c) Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є;  
d) Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є, Є.  
 
12) Analise os conjuntos a seguir: 
 
I-   M = {x | x > 0 e x < -3}; 
II-  N = {x | 0 . x = 0}; 
III- K = {x | 0 . y = 4}; 
IV-  F = {n | 2n < 0}. 
 
Quais dos conjuntos são vazios? 
 
a) Somente o conjunto IV; 
b) Somente os conjuntos III e IV; 
c) Os conjuntos I, III e IV; 
d) Somente o conjunto II.  
 
13) Se n(A x B) = 10 e A = {1, 3}, 
quantos elementos tem B? 
 
a) n(B)=5; 
b) n(B)=3; 
c) n(B)=1; 
d) n(B)=10; 
 
14) Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 
5 e 6, determine quantos números 
naturais podemos formar: 
 
a) 200; 
b) 216; 
c) 116; 
d) 6. 
 

15) Calcule o valor de x na equação 
a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) S={2,5}; 
b) S={4,1}; 
c) S={x,5}; 
d) S={5,x}. 
 
16) Determine k para que a reta 
(r)kx–3y+9=0 seja perpendicular 
à reta (s)12x–6y=1. 
 
 
a) 3; 
b) –3; 
c) 2/3; 
d)-3/2. 
 
17) Determine o grau do polinômio 
a seguir: 
 

P(x) = x 
 
a) 2x; 
b) 0; 
c) 1; 
d) x². 
 
18) Dado o polinômio p(x)=3x5-
x2+3, calcule. p(0). 
 
a) 1; 
b) 0; 
c) -1; 
d) 3. 
 

= 
5 

x 

5 

4 
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19) Determine o valor de m e n 
para que o complexo               
z=(m2-4)+(n3-27)i seja um 
imaginário puro. 
 
 
 
a) m=-2 ou m=2, n≠3; 
b) m=-3 ou m=3, n=2; 
c) m≠2, n≠3; 
d) m≠2, n=3. 
 
20) Determine os cinco primeiros 
termos da sequência cujos termos 
gerais estão expressos a seguir, 
com n ∈ lN*: 
 

an = -2 -n 
 
 
 
a) (2, 4, 6, 9, 19d); 
b) (-3, 4, 5, 6, -7); 
c) (3, 4, 5, 6, 7); 
d) (-3, -4, -5, -6, -7). 
 
 

PROVA Nº03 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) Qual foi o ano do Decreto que 
desmembrou o Distrito de Pontal/SP 
do Município de Sertãozinho/SP, 
assim tornando-se Município de 
Pontal/SP? 
 
 
a) 1907; 
b) 1935; 
c) 1945; 
d) 1999. 
 
 
 
 

22) Qual é a localização do 
Município de Pontal/SP? 
 
a) Região noroeste do Estado de 
São Paulo; 
b) Região sul do Estado de São 
Paulo; 
c) Região nordeste do Estado de 
São Paulo; 
d) Região leste do Estado de São 
Paulo. 
 
23) Qual é o bioma do município de 
Pontal/SP? 
 
a) Campos; 
b) Cerrado; 
c) Caatinga; 
d) Cana de Açúcar. 
 
24) O gentílico de Pontal/SP é: 
 
a) Pontal-Lense; 
b) Pontalense; 
c) Pontalano; 
d) Pontense. 
 
25) Sobre a Cidadania, leia as 
afirmativas a seguir: 
 
I- Os  homens  nascem  e  
permanecem  livres  e  iguais  em  
direitos;  as  distinções  sociais não 
podem ser fundadas senão sobre a 
utilidade comum; 
II- O  objetivo  de  toda  associação  
política  é  a  conservação  dos  
direitos  naturais  e imprescritíveis 
do homem; esses direitos são, à 
liberdade, à propriedade, à 
segurança e a resistência à 
opressão; 
III- O princípio de toda a soberania 
reside essencialmente na razão; 
nenhum corpo, nenhum indivíduo 
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pode exercer autoridade que dela 
não emane diretamente. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas; 
b) Somente a I; 
c) Somente a II; 
d) Nenhuma. 
 
26) A Preservação das matas e 
florestas é muito importante. São 
características da preservação, 
exceto: 
 
a) Protegem o solo contra erosão; 
b) Mantêm o clima ameno; 
c) Garante a manutenção do ciclo 
das águas; 
d) Aterramento do leito dos cursos 
d’água. 
 
27) Conjunto de atividades e 
intervenções planejadas, adaptadas 
às condições das florestas e aos 
objetivos sociais e econômicos do 
seu aproveitamento, visando a 
produção racional de produtos e 
subprodutos florestais, 
possibilitando o seu uso em regime 
e rendimento sustentável. 
 
A definição acima refere-se à: 
 
a) Manejo Florestal Sustentável; 
b) Manejo Agroflorestal 
Sustentável; 
c) Manejo Silvipastoril Sustentável 
d) Manejo Agrosilvipastoril 
Sustentável. 
 
 
 
 
 

28) O símbolo a seguir representa: 
 

 
 
 
a) A Bandeira Nacional; 
b) O Brasão; 
c) O Selo; 
d) A  Bandeira Insígnia. 
  
29) A região Norte do Brasil é 
composta por quantos Estados 
Federativos? 
 
 
a) 05 Cinco; 
b) 03 Três; 
c) 04 Quatro; 
d) 07 Sete. 
 
30) O relevo brasileiro apresenta-se 
‘uma região que fica abaixo do 
nível do mar’. 
 
A característica acima em negrito é 
conhecida como: 
 
a) Planícies; 
b) Depressão Relativa; 
c) Depressão Absoluta; 
d) Montanhas. 
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PROVA Nº06 - ESPECÍFICA 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
31) Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
I- Homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; 
II- Ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 
III- Ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 
IV- É livre a manifestação do 
pensamento, sendo permitido o 
anonimato;   
V- É assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;  
VI- É violável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) Todas;  
b) I, IV e V; 
c) I, II, III e V; 
d) Nenhuma. 
 
 

 

32) Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil. Exceto: 
 
a) Construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; 
b) Garantir o desenvolvimento 
internacional; 
c) Erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
d) Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
   
33) A Assistência Social na 
realidade brasileira se deu após: 
 
Marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para afirmativas 
falsa. E a seguir assinale a 
alternativas correta: 
 
( ) Uma visão social de proteção, o 
que supõe conhecer os riscos, as 
vulnerabilidades sociais a que estão 
sujeitos, bem como os recursos com 
que conta para enfrentar tais 
situações com menor dano pessoal 
e social possível; 
( ) Uma visão social capaz de captar 
as diferenças sociais, entendendo 
que as circunstâncias e os requisitos 
sociais circundantes do indivíduo e 
dele em sua família são 
determinantes para sua proteção e 
autonomia; 
( ) Uma visão social capaz de 
entender que a população tem 
necessidades, mas também 
possibilidades ou capacidades que 
devem e podem ser desenvolvidas;  
( ) Uma visão social capaz de 
identificar fraquezas e não virtudes 
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que as diversas situações de vida 
possua; 
( ) Uma visão social inovadora, 
dando continuidade ao inaugurado 
pela Constituição Federal de 1988 e 
pela Lei Orgânica da Assistência 
Social de 1993, pautada na 
dimensão ética de incluir “os 
invisíveis”, os transformados em 
casos individuais, enquanto de fato 
são parte de uma situação social 
coletiva; as diferenças e os 
diferentes, as disparidades e as 
desigualdades. 
 
a) F, V, V, V, V; 
b) V, V, V, F, V; 
c) V, V, V, F, F; 
d) V, V, F, F, F. 
 
34) A proteção social de Assistência 
Social, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e 
os direitos de cidadania, tem por 
garantia: 
 
a) A matricialidade sociofamiliar; 
b) Territorialização; 
c) A proteção pró-ativa; 
d) A segurança do desenvolvimento 
da autonomia individual, familiar e 
social. 
 
35) Leia a definição abaixo e, após, 
responda corretamente: 
 
‘Programas que visam o repasse direto 
de recursos dos fundos de Assistência 
Social aos beneficiários, como forma 
de acesso à renda, visando o combate 
à fome, à pobreza e outras formas de 
privação de direitos, que levem à 
situação de vulnerabilidade social, 
criando possibilidades para a 
emancipação, o exercício da 
autonomia das famílias e indivíduos 
atendidos e o desenvolvimento local’. 

a) Benefício de Prestação 
Continuada; 
b) Benefícios Eventuais; 
c) Transferência de Renda; 
d) Concessão de Trabalho. 
 
36) Preencha a lacuna 
corretamente: 
 
A ________________ é a medida 
excepcional e irrevogável, à qual se 
deve recorrer apenas quando 
esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou 
extensa. 
 
a) Guarda; 
b) Tutela; 
c) Adoção; 
d) Participação. 
 
37) Em casos de suspeita ou 
confirmação de violência praticada 
contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos 
serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, 
bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles a quaisquer 
dos seguintes órgãos. Exceto: 
 
a) Autoridade policial; 
b) Ministério Público; 
c) Conselho Municipal do Idoso; 
d) Conselho Tutelar. 
 
38) A direção nacional do Sistema 
Único da Saúde (SUS) compete: 
 
a) Coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e 
serviços: de vigilância 
epidemiológica; de vigilância 
sanitária; de alimentação e 
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nutrição; e de saúde do 
trabalhador; 
b) Participar da execução, controle 
e avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de 
trabalho; 
c) Gerir laboratórios públicos de 
saúde e hemocentros; 
d) Formular, avaliar e apoiar 
políticas de alimentação e nutrição. 
 
39) A Norma Operacional Básica – 
NOB/SUAS disciplina a gestão 
pública da política de assistência 
social no território brasileiro, 
exercida de modo sistêmico pelos 
entes federativos, em consonância 
com a Constituição  da  República  
de  1988,  a  Lei  Orgânica  da  
Assistência  Social - LOAS  e  as  
legislações complementares a ela 
aplicáveis.  Seu conteúdo 
estabelece. Exceto: 
 
a) Caráter do SUAS; 
b) Funções da política pública de 
assistência social para extensão da 
proteção social brasileira; 
c) Níveis de gestão do SUAS; 
d) Poder de Legislar sobre temas 
complexos do MDS. 
   
40) Assinale I para Brasileiros Natos 
ou II para Brasileiros Naturalizados: 
 
I- Natos; 
II- Naturalizados. 
 
( ) Os nascidos na República 
Federativa do Brasil, ainda que de 
pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país; 
( ) Os que, na forma da lei, 
adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países 
de língua portuguesa apenas 

residência por um ano ininterrupto 
e idoneidade moral; 
( ) Os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do 
Brasil; 
( ) Os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há 
mais de quinze anos ininterruptos e 
sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade 
brasileira. 
( ) Os nascidos no estrangeiro de 
pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou 
venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 
 
Marque a sequência correta: 
 
a) I, I, I, II, I; 
b) I, II, I, II, I; 
c) I, II, I, I, I; 
d) I, I, I, I, I. 
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