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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A assistência social, direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade Social
não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades básicas.
Considerando a afirmativa, é correto afirmar que
são objetivos da assistência social:
a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice,
b) O amparo às crianças e adolescentes de classe
alta e a imediata inserção destes no mercado de
trabalho;
c) A habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
colocação em casas de repouso;
d) A garantia de 3 (três) salários mínimos de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família.
________________________________________
02. Sobre os Benefícios, Serviços, Programas
e Projetos de Assistência Social preconizados
pela Lei Orgânica da Assistência Social, julgue as
afirmativas a seguir e assinale a correta:
a) O benefício de prestação continuada é a garantia
de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso com 100 (cem) anos
ou mais e que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida
por sua família.
b) Entendem-se por serviços assistenciais as
atividades continuadas que visem à melhoria de
vida da população e cujas ações, voltadas para
as necessidades básicas, observem os objetivos,
princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei.
c) Os programas de assistência social compreendem
ações integradas e complementares com objetivos,
tempo e área de abrangência definidos para melhorar
a distribuição de cestas básicas, óculos, próteses
dentárias e as ações caridosas de voluntários.
d) O incentivo a projetos de enfrentamento da
pobreza não deve se basear em mecanismos de
articulação e de participação de diferentes áreas da
sociedade civil, de instituições não governamentais,
das igrejas e da educação, excluindo a participação
governamental.
________________________________________
03. São princípios da Assistência Social:
a) Supremacia do atendimento às necessidades
econômicas;
b) Regionalização dos direitos sociais;
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade;
d) Divulgação restrita dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais.

04. A LOAS cria uma nova matriz para a política
de assistência social, inserindo-a no sistema de
bem-estar social brasileiro concebido como campo
de Seguridade Social, configurando o triângulo
juntamente com a saúde e a previdência social.
Considerando o exposto, é correto afirmar sobre as
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social,
baseadas na LOAS:
a) Centralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
b) Participação da população na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
c) Primazia da responsabilidade da Sociedade na
condução da política de assistência social.
d) Centralidade no indivíduo para concepção e
implementação dos benefícios, serviços, programas
e projetos.
________________________________________
05. A Política Pública de Assistência Social realizase de forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades socioterritoriais,
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos
sociais, ao provimento de condições para atender
contingências sociais e à universalização dos
direitos sociais. Pode-se afirmar que são objetivos
desta política:
a) prover serviços, dinheiro, vale gás, cesta básica
e benefícios de proteção social mínima e, ou,
complexa para famílias, indivíduos e grupos que
deles necessitar.
b) contribuir com a inclusão e a equidade dos
usuários de drogas e grupos LGBT, ampliando
o acesso aos bens e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, com prioridade à área rural.
c) assegurar que as ações no âmbito da assistência
social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária.
d) assegurar que as ações visem, prioritariamente,
atender
as
pessoas
economicamente
desfavorecidas mesmo que não estejam em
situação de vulnerabilidade.
________________________________________
06. A proteção social básica tem como
objetivos prevenir situações de risco através do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições,
e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. A equipe do CRAS deve prestar
informação e orientação para a população de sua
área de abrangência, bem como articular-se com
a rede de proteção social local no que se refere
aos direitos de cidadania. É correto afirmar sobre
as ações realizadas pela Proteção Social Básica e
suas atribuições.
a) Oferta de serviços que potencializam a família
como unidade de referência, através do protagonismo
de seus membros e da oferta de serviços locais que
visam à convivência, socialização e ao acolhimento,
em famílias cujos vínculos familiar e comunitário
não foram rompidos.
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b) Desenvolvimento do Programa de Atenção
Integral às Famílias: que valorize a dominação das
massas fragilizadas, a imposição de culturas e que
promova a fragilização dos vínculos familiares e
comunitários.
c) Realização do mapeamento e da organização
da rede socioassistencial de proteção especial e
promove a inserção das igrejas nos serviços de
assistência social local.
d) Favorecimento do encaminhamento da população
local para as demais políticas públicas e sociais,
de forma a romper com o ciclo de reprodução
intergeracional do processo de exclusão social, e
evitar que estas famílias e indivíduos tenham seus
direitos valorizados.
________________________________________
07. Além de privações e diferenciais de acesso a
bens e serviços, a pobreza associada à desigualdade
social e a perversa concentração de renda, revela-se
numa dimensão mais complexa: a exclusão social.
O termo exclusão social confunde-se, comumente,
com desigualdade, miséria, indigência, pobreza,
dentre outras. Considerando o exposto, é correto
afirmar sobre a Proteção Social Especial.
a) São serviços que não requerem acompanhamento
individual e maior flexibilidade nas ações de
prevenção e na efetividade na reinserção almejada.
b) A ênfase da proteção social especial deve
priorizar os serviços de abrigamento dos indivíduos
que ainda contam com a proteção e o cuidado de
suas famílias.
c) A ética da atenção da proteção especial
pressupõe o respeito à cidadania, o reconhecimento
do grupo familiar como referência afetiva e moral e
a reestruturação das redes de reciprocidade social.
d) É modalidade de atendimento do SUS destinada
a famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social, por ocorrência
de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
dentre outras.
________________________________________
08. Os serviços de proteção especial têm estreita
interface com o sistema de garantia de direito
exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa
e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério
Público e outros órgãos e ações do Executivo.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente
os serviços da Proteção Social Especial de média
complexidade:
a) Serviço de orientação sexual e apoio sóciofamiliar.
b) Plantão Social.
c) Serviço de Habilitação e Reabilitação na
comunidade das pessoas homoafetivas.
d) Medidas sócio-curativas em meio fechado.

09. Os serviços de proteção social especial de alta
complexidade são aqueles que garantem proteção
integral – moradia, alimentação, higienização e
trabalho protegido para famílias e indivíduos que
se encontram sem referência e, ou, em situação de
ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo
familiar e, ou, comunitário. Assinale a alternativa
correta sobre os serviços da Proteção Social
Especial de alta complexidade.
a) Atendimento Integral Institucional;
b) Casa Lar, Cortiço, Pensionato e Albergue;
c) Família Substituta e Família Perfeita;
d) Trabalho semi-escravo.
________________________________________
10. “O adotado tem direito de conhecer sua origem
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao
processo no qual a medida foi aplicada e seus
eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito)
anos” (Art. 48. do ECA). Avalie as afirmativas e
assinale a correta em relação à adoção:
a) O acesso ao processo de adoção poderá ser
também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito)
anos, a pedido dos pais biológicos, assegurada
orientação e assistência jurídica e psicológica.
b) O reconhecimento do estado de filiação (biológica)
é um direito natural, inerente a todo ser humano, ao
qual corresponde o dever do SUS de assegurar seu
exercício.
c) O objetivo da norma não é “reverter” uma adoção
já consumada (até porque esta é irrevogável), mas
sim permitir que o adotado tenha conhecimento da
identidade de seus pais biológicos e dos fatores
que determinaram seu afastamento.
d) É um direito que reconhece e respeita a
necessidade psicológica do adotado e pode se
mostrar essencial, como diante de possíveis
doenças genéticas que dependem de comércio de
órgãos de parentes consanguíneos próximos.
________________________________________
11. A convivência familiar e comunitária é um direito
fundamental e deve pautar as políticas públicas
voltadas para promoção e garantia de direitos
de crianças e adolescentes. Sendo assim, toda
situação de afastamento familiar deve ser tratada
como excepcional e provisória. Portanto, pode-se
afirmar que é princípio dos Serviços de Acolhimento
para crianças e Adolescentes:
a) Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e
à Discriminação.
b) Preservação e Fortalecimento dos Vínculos
Institucionais e Comunitários.
c) Incentivo à diversidade de Gênero, Crença e
Religião.
d) Respeito à Autonomia da Criança, do Adolescente
e do Jovem.
2

12. O impacto do abandono ou do afastamento
do convívio familiar pode ser minimizado se
as condições de atendimento no serviço de
acolhimento propiciarem experiências reparadoras
à criança e ao adolescente e a retomada do convívio
familiar. Enquanto o acolhimento for necessário, é
fundamental ofertar à criança e ao adolescente um
ambiente e cuidados que favoreçam:
a) Seu desenvolvimento parcial.
b) A valorização de vivências de separação e
violência.
c) A apropriação e lamentação de sua história de
vida.
d) O fortalecimento da cidadania, autonomia e a
inserção social.
________________________________________
13. É correto afirmar sobre os Abrigos Institucionais:
a) É um serviço que oferece acolhimento provisório
para crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar em função de abandono ou cujas famílias
ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado
e proteção.
b) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma
residência e estar afastado da comunidade a fim de
preservar a identidade das crianças e adolescentes,
oferecendo ambiente acolhedor e atendimento com
padrões de dignidade.
c) O atendimento especializado, quando houver e se
justificar pela possibilidade de atenção diferenciada
a vulnerabilidades específicas, não precisa priorizar
a convivência de crianças e adolescentes com
vínculos de parentesco.
d)
Os
cuidadores
deverão
trabalhar,
preferencialmente, em turnos diários rotativos, de
modo a que o mesmo cuidador desenvolva sempre
novas tarefas da rotina diária sendo aconselhável
esquemas de plantão, para que a criança sinta
segurança na rotina.
________________________________________
14. Além de avaliar se há necessidade ou não
de afastamento do convívio familiar, o estudo
diagnóstico deve analisar o perfil e as demandas
específicas da criança ou adolescente, de forma
a subsidiar a decisão pelo encaminhamento para
o serviço de acolhimento que melhor atenda às
suas peculiaridades. É correto afirmar que compõe
critérios de análise do Estudo Diagnóstico:
a) Composição familiar e satisfação econômica,
religiosa, escolar e cultural no qual a instituição está
inserida.
b) História familiar e se há padrões transgeracionais
de relacionamento com violação de direitos.
c) Possibilidade de iniciar as ações pela intervenção
judicial que visem à manutenção da situação
de violação de direitos, sem a necessidade de
afastamento da criança e do adolescente da família.

d) A percepção da criança ou adolescente em
relação à possibilidade de afastamento do convívio
familiar não deve ser levada em consideração
por ela não saber avaliar os riscos aos quais está
exposta.
________________________________________
15. Em relação às ações do Cuidador Social,
assinale a alternativa correta.
a) A exigência de escolaridade é de nível médio e
capacitação específica e é obrigatória experiência
em atendimento a crianças e adolescentes
b) Deve-se ter 1 (um) profissional para até 3 (três)
usuários, por turno. A quantidade de profissionais
deverá ser aumentada quando houver usuários que
demandem atenção específica (com deficiência,
com necessidades específicas de saúde ou idade
inferior a um ano).
c) As atividades a serem desenvolvidas pelos
cuidadores devem ser irrestritas, aprendendo com
as demais especialidades e aplicando suas técnicas
nos horários em que os demais profissionais não
estejam no abrigo a fim de ocupar a rotina dos
menores.
d) Na troca de turno os cuidadores devem se
comunicar, garantindo que aqueles que estiverem
chegando estarão cientes de aspectos importantes
para dar continuidade aos cuidados às crianças e
aos adolescentes.
________________________________________
16. A elaboração do Plano de Atendimento Individual
e Familiar deve envolver uma escuta qualificada
da criança, do adolescente e de sua família, bem
como de pessoas que lhes sejam significativas em
seu convívio, de modo a compreender a dinâmica
familiar e as relações estabelecidas com o contexto.
Em relação ao Plano de Atendimento Individual, é
correto afirmar:
a) É necessário que a criança, o adolescente e as
famílias tenham papel passivo nesse processo e
acolher os caminhos possíveis para a superação das
situações de risco e de violação de direitos definidos
pelos técnicos uma vez que não conseguiram gerir
sozinhos a própria família.
b) Também devem ser ouvidos outros profissionais
que porventura estejam atendendo ou tenham
atendido a criança, o adolescente ou a família, no
máximo até os últimos 3 meses, como nos casos
de acompanhamento por equipes de saúde mental,
dos gerentes de bancos onde a família tem conta,
da escola, dentre outros.
c) Os Planos deverão ser encaminhados para
conhecimento do Sistema de Justiça e do Conselho
Tutelar, órgãos que acompanham as intervenções
realizadas com a família, sendo acionados,
quando necessária, a aplicação de outras medidas
protetivas para assegurar o acesso da criança, do
adolescente ou da família aos serviços disponíveis
na rede.
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d) O desenvolvimento das ações do Plano
de Atendimento deve ser realizado de modo
desarticulado, exclusivamente, com os demais
órgãos e serviços da Assistência Social que estejam
acompanhando a família, a criança ou o adolescente
(CREAS, CRAS, programas de geração de trabalho
e renda, etc.).
________________________________________
17. Muitas crianças e adolescentes desconhecem
ou não compreendem o motivo pelo qual foram
afastadas do convívio familiar, o que pode levá-los
a encarar a medida como uma espécie de punição
e despertar sentimentos de insegurança, rejeição,
agressividade, revolta, abandono e outros. Diante
disso, deve-se dar especial atenção ao momento
de acolhida inicial da criança/adolescente.
Considerando o exposto, assinale a alternativa
correta.
a) No caso específico de crianças e adolescentes
que estejam em situação de rua, a equipe de
acolhida inicial deve pernoitar na rua com a criança/
adolescente como uma estratégia de sensibilização
para o acolhimento no serviço e construção de
vínculo de confiança com o mesmo.
b) Durante o período de acolhimento deve-se evitar
a construção da vinculação de afeto e confiança
com a equipe técnica, educador/cuidador ou família
acolhedora e colegas, a fim de preservar a criança
de novas perdas afetivas .
c) Tanto no acolhimento institucional quanto no
acolhimento familiar, é importante que as regras de
convívio no novo ambiente sejam explicadas para a
criança ou adolescente acolhido. É necessário que
isso ocorra imediatamente no primeiro momento
do acolhimento, para que estas regras ofereçam
segurança e ordem à rotina.
d) Nos serviços de acolhimento é importante que
o serviço disponha de equipe técnica, educadores/
cuidadores ou famílias acolhedoras disponíveis e
capacitados para a realização de acolhida afetuosa e
segura, capazes de compreender as manifestações
da criança ou adolescente no momento de chegada.
________________________________________
18. A equipe técnica do serviço de acolhimento
deverá organizar prontuários individuais com
registros sistemáticos que incluam: histórico de
vida, motivo do acolhimento, data de entrada e
desligamento, documentação pessoal, informações
sobre o desenvolvimento (físico, psicológico e
intelectual), condições de saúde, informações
sobre a vida escolar, etc. Quanto aos prontuários,
é correto afirmar:
a) Os registros devem ser consultados por todos os
profissionais envolvidos com a instituição, devendo
os serviços de acolhimento ter uma política clara de
confidencialidade desses dados.

b) As crianças e adolescentes devem ter a
oportunidade de organizar um livro de sua história
de vida que reúna informações, fotografias e
lembranças referentes a cada fase de sua vida, ao
qual poderão ter acesso ao longo do ciclo vital.
c) Crianças e adolescentes com comportamento
inadequado, transtornos mentais e necessidades
específicas devem ter registros e informações que
favoreçam a prestação de punições adequadas.
d) No momento do desligamento o registro construído
pela criança deve permanecer na instituição devido
às informações sigilosas nele contidas.
________________________________________
19. Constituem características desejáveis aos
candidatos(as) a Cuidadores Sociais:
a) Motivação para a função, aptidão para o cuidado
com crianças e adolescentes, dificuldades em
lidar com frustração e separação e habilidade para
trabalhar em grupo.
b) Disponibilidade afetiva, empatia, capacidade de
lidar com conflitos com firmeza e impondo punições,
criatividade, flexibilidade, tolerância, capacidade de
escuta e estabilidade emocional.
c) Conhecimentos sobre domínio e repreensão
de crianças e adolescentes e noções sobre
desenvolvimento infanto-juvenil.
d) Disponibilidade para residir (em instituições
específicas), grau de independência pessoal e
familiar que permita dedicação afetiva e profissional
e capacidade para administrar a rotina doméstica.
________________________________________
20. No contato com a criança, o cuidador precisa
estar sempre vigilante. Precisa estar presente,
atento e observando-as constantemente para
detectar qualquer evento que demande ação em
tempo hábil. Em relação à higiene pessoal, saúde e
alimentação da pessoa cuidada, é correto afirmar.
a) O banho dos bebês deve ser um momento de
muita conversa e respeito. Deve-se ter sempre uma
mão segurando a criança, a banheira é a principal
causa de afogamento em crianças pequenas.
b) Durante a refeição, cada criança deve comer
somente de seu prato, utilizando talheres e copos
individuais e previamente higienizados. A prática de
o adulto soprar o alimento deve ser estimulada para
oferecer o alimento na temperatura certa.
c) As escovas de dente devem dispor de protetores
que impeçam o contato de uma com a outra e
devem ser guardadas separadamente. Higiene do
nariz deve ser realizada com lenços de pano, pois
a prática da higiene nasal evita o surgimento de
doenças.
d) O sono é indispensável para o desenvolvimento
das crianças. A sua necessidade é igual para
todas as crianças independente da idade delas. É
necessário diminuir o ritmo de todo o ambiente para
que as crianças sintam-se convidadas a descansar,
a relaxar.
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QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
21. Leia a seguinte análise a respeito de um
importante aspecto histórico do Brasil e assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
“Com o impeachment de Dilma Rousseff, a
história do Brasil passa a ter quatro presidentes
da República retirados do cargo por decisão do
Congresso Nacional. O caso mais famoso é o
de _____________, que sofreu impeachment
em 1992. Bem menos conhecidas são as duas
primeiras destituições, ocorridas em 1955, quando
a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pelo
impedimento dos presidentes Carlos Luz e Café
Filho”.
(Senado Notícias, 31/08/2016)

a) Fernando Collor.
b) Getúlio Vargas.
c) Itamar Franco.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
________________________________________
22. Considere as alternativas a seguir e assinale
a que apresenta um país cujo território NÃO se
localiza no continente americano.
a) Brasil.
b) Canadá.
c) Estados Unidos.
d) Inglaterra.
________________________________________
23. Em relação às ações afirmativas do governo
brasileiro no campo social, considere a definição a
seguir e assinale a alternativa que lhe corresponde.
“Criado e executado pelo Ministério da Educação
desde 2005, é uma iniciativa que oferece bolsas
para estudantes de graduação que ingressarem em
instituições de ensino superior particulares”.
a) Bolsa Família.
b) Programa Universidade para Todos.
c) Empreendedorismo Negro.
d) Programa Bolsa Permanência.
________________________________________
24. Quanto à localização geográfica dos Estados do
Brasil, analise as alternativas a seguir e assinale a
que apresenta afirmação INCORRETA.
a) A Bahia não faz divisa com o Acre.
b) O Paraná se localiza na Região Sul do país.
c) Mato Grosso é o Estado que possui o mais
extenso litoral.
d) O Rio Grande do Sul faz fronteira com Santa
Catarina.

25. O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB)
serve para se medir a atividade econômica e o
nível de riqueza de um país ou região. Dentre as
cidades brasileiras listadas a seguir, assinale a que
apresenta o MAIOR PIB.
a) Cuiabá.
b) João Pessoa.
c) Maceió.
d) São Paulo.
QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema a seguir e responda as questões
de 26 a 35.
A porta
Vinícius de Moraes

Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.
Eu abro devagarinho
Pra passar o menininho
Eu abro bem com cuidado
Pra passar o namorado
Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.
Só não abro pra essa gente
Que diz (a mim bem me importa...)
Que se uma pessoa é burra
É burra como uma porta.
Eu sou muito inteligente!
Eu fecho a frente da casa
Fecho a frente do quartel
Fecho tudo nesse mundo
Só vivo aberta no céu!
26. A respeito do termo “menininho”, presente no
texto, é correto afirmar que o grau de sua formação
está no:
a) superlativo.
b) diminutivo.
c) comparativo.
d) aumentativo.
________________________________________
27. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
substantivos presentes no texto.
a) capitão, casa, porta.
b) abro, cozinheira, prazenteira.
c) inteligente, céu, vivo.
d) fecho, quartel, capitão.
5

28. Os verbos “sou”, “abro” e “fecho”, presentes no
texto, estão conjugados no tempo:
a) futuro.
b) passado.
c) gerúndio.
d) presente.
________________________________________
29. Ainda a respeito dos mesmos verbos “sou”,
“abro” e “fecho”, presentes no texto, é correto
afirmar que eles estão conjugados de acordo com a
pessoa “eu”. Portanto, estão na:
a) primeira pessoa do plural.
b) terceira pessoa do singular.
c) terceira pessoa do plural.
d) primeira pessoa do singular.
________________________________________
30. Na frase “Eu abro devagarinho”, presente no
poema, o termo “devagarinho” exprime a maneira
como a ação de abrir acontece. Por isso, este termo
é classificado corretamente como:
a) advérbio de modo.
b) adjetivo comparativo.
c) substantivo de circunstância.
d) conjunção de tempo.
________________________________________
31. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
verbos conjugados no mesmo tempo em que os
verbos “sou”, “há” e “diz” estão.
a) andou, comeu, brincava.
b) fala, corre, andará.
c) manda, liga, conversa.
d) falou, era, direi.
________________________________________
32. Indique a opção que apresenta SOMENTE
palavras que estão flexionadas no mesmo gênero
que os termos “morta” e “viva”.
a) austero, político, mandante.
b) bela, simpática, iluminada.
c) redonda, oval, cansado.
d) sábia, curiosa, conservador.
________________________________________
33. Ao realizar a passagem do singular para o
plural da frase “Eu sou muito inteligente!” temos, de
acordo com a norma padrão:
a) A gente é muito inteligentes!
b) Nós somos muito inteligente!
c) A gente somos muito inteligentes!
d) Nós somos muito inteligentes!
________________________________________
34. Assinale a alternativa que apresenta
antônimos para os termos “viva”, “burra” e “aberta”
respectivamente.
a) amortecida, atenciosa, entreaberta.
b) morta, inteligente, fechada.
c) mortificada, burro, concluída.
d) morrendo, aprendendo, abrindo.

35. Na frase “é burra como uma porta”, que figura
de linguagem está sendo utilizada?
a) antítese.
b) pleonasmo.
c) comparação.
d) catacrese.
QUESTÕES

36

A

40

-

MATEMÁTICA

36. Uma pessoa decide fazer um bolo. Ao pesquisar
a receita na internet, encontra apenas a receita de
um bolo de 3 kg, dos quais 450 g são de farinha,
300 ml de leite, entre outros ingredientes. Se decidir
fazer um terço da receita, quais serão as medidas
de cada uma das quantidades citadas?
a) 1 kg de bolo, 100 g de farinha e 150 ml de leite.
b) 1 kg de bolo, 150 g de farinha e 100 ml de leite.
c) 1,2 kg de bolo, 100 g de farinha e 100 ml de leite.
d) 1,2 kg de bolo, 150 g de farinha e 85 ml de leite.
________________________________________
37. Se, em uma série de números, o quarto número
é 14, o sexto é 20 e o sétimo 23, qual é o quinto
número?
a) 17.
b) 16.
c) 15.
d) 19.
________________________________________
38. Qual o valor da expressão 23 + 32 ?
a) 12.
b) 16.
c) 25.
d) 17.
________________________________________
39. Qual a área de um terreno retangular, cujas
medidas são como as da figura a seguir?

a) 90 m².
b) 300 m².
c) 450 m².
d) 600 m².
________________________________________
40. Qual a diferença entre o regime de juros simples
e compostos?
a) O regime de juros simples, a cada período
recalcula o valor a ser acrescido, baseado no
montante atual. Já o de juros compostos possui um
valor fixo a ser acrescido, calculado a partir do valor
inicial.
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b) O regime de juros simples possui um valor fixo a
ser acrescido, calculado a partir do valor inicial. Já
o de juros compostos, a cada período recalcula o
valor a ser acrescido, baseado no montante atual.
c) O regime de juros simples possui um valor a ser
acrescido fixo, calculado a partir do valor inicial. Já
o de juros compostos, ao invés de acrescentar um
valor ao montante a cada período, retira este valor.
d) Não há diferença entre os dois regimes, são duas
nomenclaturas para uma mesma situação.
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