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Língua Portuguesa

Um dos conceitos mais importantes da filosofia de bem viver é a prática diária do aquietamento da
mente - a meditação. A técnica não exige crença, tampouco habilidade. Como perfeitamente coloca o
psicólogo britânico John Clark em seu livro A Map of Mental States (Um Mapa dos Estados Mentais): “A
meditação é um método pelo qual a pessoa se concentra mais e mais sobre menos e menos”. Porém, em um
mundo no qual recebemos continuamente milhares de estímulos sensoriais, em que somos pressionados a
saber cada vez mais e sempre há mais para conhecer, em que a competição e o movimento são contínuos e
sempre maiores, parar não é tarefa fácil, ainda que seja extremamente simples.
Meditar é parar – estacionar, gradativamente, o fluxo de ondas mentais. Quando o corpo fica imóvel
e a mente silencia, o que acontece mesmo? Com a palavra, o genial físico Albert Einstein: “Penso 99 vezes
e nada descubro, paro de pensar e a verdade me é revelada”.
ALERTA RELAXADO
O exercício diário da meditação limpa as impurezas impregnadas em nossa mente, como medo,
raiva, ansiedade e culpa. Classificadas na Ayurveda (a tradicional medicina indiana) como mais perigosas
toxinas que existem, essas emoções negativas nos desequilibram e quando se transformam em hormônios
de estresse, causam envelhecimento precoce. Portanto, ao meditar, praticamos um exercício de
rejuvenescimento – ao mesmo tempo em que aumentamos a produtividade, a criatividade, a concentração e
a inteligência. Mais: a mente apaziguada auxilia na prevenção de doenças e acelera a recuperação física. E
ainda é a melhor ferramenta para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a realização espontânea
dos desejos.
Agora, vamos à ação: coluna ereta solas dos pés firmes apoiadas no chão, feche os olhos e coloque
atenção na respiração. Observe o ar entrando e saindo dos pulmões. E só. Em inglês, o estado meditativo é
definido “restful alertness”, que pode ser traduzido como “estado de alerta relaxado”.
Não é uma delícia? Pratique hoje por 5 minutos, e amanhã, e depois e, gradativamente, vá
aumentando esse tempo. O ideal é chegar a meia hora diária. Melhor ainda se conseguir meditar ao
amanhecer e no fim do dia. Mas se entre o ideal e o possível a distância é grande, não se incomode. Faça o
que der para a sua realidade. Você verá que nesse processo, a cada dia, fica mais fácil viver. Simples assim.
Fonte: Márcia de Luca, Revista Gol, nº 85, abril/2009, p.110.

QUESTÃO 1 - A leitura do texto permite a compreensão de que
(A) a prática da meditação, para fazer bem à saúde só terá efeito se for praticada frequentemente.
(B) a meditação deve ser praticada com mais frequência pelos idosos.
(C) a prática da meditação deve ser feita preferencialmente em academias e no fim do dia.
(D) a meditação é uma prática pertencente somente à cultura ocidental.
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(E) a prática da meditação ajuda a limpar a mente, previne doenças, aumenta a longevidade, a capacidade
de concentração e a inteligência.
QUESTÃO 2 - O trecho que mostra a fala do físico Albert Einstein possui uma relação de sentido
equivalente ao que diz o trecho
(A) “se entre o ideal e o possível a distância é grande, não se incomode. Faça o que der”.
(B) “a meditação é um método pelo qual a pessoa se concentra mais e mais sobre menos e menos”.
(C) “você verá que nesse processo, a cada dia, fica mais fácil viver. Simples assim”.
(D) “parar não é tarefa fácil, ainda que seja extremamente simples”.
(E) “o ideal é chegar a meia hora diária. Melhor ainda se conseguir meditar ao amanhecer e no fim do dia”.
QUESTÃO 3 - O texto mostra que meditar é parar, estacionar gradativamente, o fluxo de ondas mentais.
Relacionando essa ideia com a vida diária das pessoas, que exige cada vez mais conhecimento em
função da constante competição na sociedade é CORRETO afirmar que
(A) é impossível praticar a meditação.
(B) a prática da meditação não se insere nas sociedades ocidentais.
(C) apesar das exigências do mundo moderno, é possível estabelecer certas paradas em prol de uma vida
melhor.
(D) pessoas que têm uma vida muito ativa não estão preparadas para praticar a meditação.
(E) meditar requer muita disciplina e comprometimento, portanto não combina com a vida urbana.
QUESTÃO 4 – Analisando o trecho do texto, que segue: “Agora, vamos à ação: coluna ereta solas dos
pés firmes apoiadas no chão, feche os olhos e coloque atenção na respiração. Observe o ar entrando e
saindo dos pulmões. E só,” verifica-se que o principal propósito é
(A) orientar e instruir, objetivamente, a realização de uma tarefa.
(B) expor às pessoas uma receita de vida saudável.
(C) relatar um exemplo de relaxamento.
(D) fornecer exemplo de uma pessoa que se utiliza da meditação para viver bem.
(E) mostrar uma fórmula sobre como se deve evitar o stress diariamente.
QUESTÃO 5 – Pode-se dizer que, pelo objetivo do texto, verifica-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma relação muito estreita entre os locutores do texto.
um distanciamento entre os locutores.
relação de antagonismo entre autor e leitor.
uma imparcialidade necessária ao texto.
aproximação relativa do autor com o leitor.

QUESTÃO 6 – O texto é finalizado com uma proposta de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reflexão sobre a vida do leitor.
aconselhamento ao leitor.
mudança total da vida do leitor.
garantia de vida equilibrada ao leitor.
encaminhamentos diversos ao leitor.
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QUESTÃO 7 – No trecho “A meditação é um método pelo qual a pessoa se concentra mais e mais sobre
menos e menos”, os termos mais e menos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

possuem o mesmo referente textual.
apresentam ideias semelhantes.
excluem-se por veicularem ideias antagônicas.
expressam ideia relativa à continuidade do texto.
foram empregados para definir “meditação.

QUESTÃO 8 – No texto há a presença das seguintes pessoas discursivas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exclusivamente a 3ª pessoa do singular.
Somente a 2ª pessoa do singular.
3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular e 1ª do plural.
3ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural.
3ª pessoa do singular e 2ª pessoa do singular.

QUESTÃO 9 – O título “Silêncio, por favor” é estruturado predominantemente por meio de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nomes e verbos.
nomes e conjunções.
verbos.
nomes .
verbos dinâmicos.

QUESTÃO 10 - Analisando a forma de organização do texto, podemos dizer que ele se estrutura
predominantemente por meio de sequências linguístico-textuais, denominadas de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

descrição e argumentação.
exposição e injunção.
narração e descrição.
argumentação e narração.
conversa e argumentação.

QUESTÃO 11 - Considerando o título do texto “Silêncio, por favor,” é válido dizer que uso da
vírgula
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

explica-se pela prescrição da norma gramatical.
pode ser facultado.
explica-se por tratar-se de aposto.
poderia ser substituído pelo ponto e vírgula sem causar nenhuma alteração de sentido ao enunciado.
justifica-se por ser uma locução adjetiva.

QUESTÃO 12 - Considere o segundo parágrafo do texto e assinale a resposta CORRETA.
(A) os verbos meditar, parar e estacionar são da segunda conjugação.
(B) os verbos meditar, parar e estacionar estão flexionados no pretérito imperfeito.
(C) os verbos meditar, parar e estacionar são da terceira conjugação.
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(D) os verbos meditar , parar e estacionar estão flexionados no pretérito mais que perfeito.
(E) os verbos meditar , parar e estacionar estão no infinitivo.
QUESTÃO 13 - Ainda considerando o segundo parágrafo, especificamente quanto ao uso da citação
da fala de Albert Einstein, pode-se afirmar que está sendo utilizada como discurso
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

direto.
indireto.
direto e indireto.
indireto livre.
direto livre.

QUESTÃO 14 – Na sentença “A técnica não exige crença, tampouco habilidade” (l. 2) o vocábulo em
destaque pode ser substituído, sem causar nenhuma alteração na frase, pelo termo
(A) entretanto.
(B) nem.
(C) portanto.
(D) embora.
(E) visto que.
QUESTÃO 15 – É CORRETO afirmar que na sentença... “Pratique hoje por 5 minutos, e amanhã, e
depois...” a forma verbal destacada refere-se ao modo
(A) afirmativo.
(B) indicativo.
(C) imperativo.
(D) subjuntivo.
(E) declarativo.
QUESTÃO 16 – No fragmento “... Mas se entre o ideal e o possível a distância é grande, não se
incomode...” pode-se afirmar que o vocábulo “se”
(A) tanto na 1ª ocorrência quanto na 2ª possui a mesma classificação gramatical.
(B) apresenta o mesmo valor semântico nas duas ocorrências.
(C) na 1ª ocorrência funciona como pronome e na 2ª exerce função de conjunção.
(D) em ambos os casos desempenha função de conjunção.
(E) no 1º caso está na função de conjunção e no 2º funciona como pronome.
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Legislação Especial
QUESTÃO 17 – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabelece uma série de
direitos a toda a pessoa. Dentre eles, é possível citar os seguintes, EXCETO
(A) toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação
criminal contra ele.
(B) toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.
(C) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de
representantes livremente escolhidos.
(D) toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de
trabalho e à proteção contra o desemprego.
(E) toda pessoa, que puder por ela pagar, tem direito à instrução nos diferentes níveis. A instrução técnicoprofissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
QUESTÃO 18 – Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos é CORRETO afirmar que
(A) tal Declaração constitui um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações ocidentais.
(B) muito embora todas as pessoas nasçam livres e iguais em dignidade e direitos, nem todas são dotadas
de razão e consciência.
(C) toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e
independentemente de fronteiras.
(D) a proteção aos direitos assegurados através da Declaração não impede que a pessoa sofra interferências
na sua vida privada ou em seu lar, sempre que tais interferências se mostrarem adequadas para resguardar
os interesses do Estado.
(E) toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração, salvo
aquelas pessoas que ostentem condição especial, tal como os portadores de deficiência.
QUESTÃO 19 – A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também conhecido
como Pacto de San Jose da Costa Rica, estabelece que
(A) os direitos essenciais do homem derivam do fato de ele ser nacional de um determinado Estado e, por
isso, merecem proteção no âmbito interno de cada país respectivamente.
(B) os Estados-Partes, signatários da Convenção, obrigam-se a respeitar os direitos e liberdades nela
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício, sem discriminação alguma, aos seus cidadãos
nacionais.
(C) os países que ainda não aboliram a pena de morte somente poderão impô-la aos delitos mais graves,
tais como os crimes políticos, em cumprimento de sentença final de tribunal competente.
(D) toda pessoa tem direito a ser indenizada por erro judiciário, no caso de haver sido condenada em
sentença passada em julgado, conforme a lei estabelecer.
(E) toda pessoa que for acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa, mas, quando o delito em questão disser respeito à segurança nacional, a
acusação formulada permanecerá sob sigilo, tendo acesso a ela apenas o Ministério Público.
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QUESTÃO 20 - Com base na Lei Estadual n. 0338, de 1997, é CORRETO afirmar que a estrutura
hierárquica da Administração Pública Direta no Estado do Amapá é composta pelos órgãos e
unidades abaixo mencionados, à EXCEÇÃO de
(A) Órgãos de Apoio e Assessoria Direta do Governador do Estado.
(B) Órgãos Independentes.
(C) Coordenadorias Estaduais.
(D) Secretarias de Estado.
(E) Órgãos Colegiados.
QUESTÃO 21 - A Administração Pública Indireta, nos termos da Lei Estadual n. 0338/97, pode ser
constituída através das seguintes pessoas jurídicas:
(A) Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação.
(B) Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e OSCIP.
(C) Autarquia, Fundação de Direito Privado, Fundação de Direito Público e Empresa Pública.
(D) Autarquia, Fundação de Direito Público, Empresa Pública e Sociedade Anônima.
(E) Fundação, OSCIP, Organização Social e Empresa Pública.
QUESTÃO 22 - Dentre os objetivos da assistência social previstos na Constituição da República
Federativa do Brasil, estão:
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes.
III - A promoção da integração ao mercado de trabalho.
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração ao
mundo do trabalho.
V - A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas I, II, III e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 23 - Nos termos do que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil acerca das
ações governamentais na área da assistência social, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular
a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária
líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I – Despesas com material permanente.
II – Serviços de terceiros.
III – Despesas com pessoal e encargos sociais.
IV – Serviços da dívida.
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V – Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 24 – A Constituição da República Federativa do Brasil assegura aos trabalhadores
urbanos e rurais os seguintes direitos, EXCETO
(A) a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência.
(B) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos.
(C) a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil.
(D) a proibição de igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso.
(E) a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos.
QUESTÃO 25 – A lei estadual 066, de 1993, estabelece os requisitos necessários para o ingresso no
serviço público do Estado do Amapá. Dentre tais requisitos estão:
I - nacionalidade brasileira.
II - gozo dos direitos civis.
III - quitação com obrigações militares e eleitorais.
IV - nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
V - perfeita saúde física e mental.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas I, III e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 26 – A Lei Estadual 066, de 1993, estabelece que o servidor nomeado para cargo em
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para desempenho do cargo. Em tal avaliação serão observados os seguintes fatores:
(A) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
(B) Assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade.
(C) Assiduidade, pontualidade, disciplina e produtividade.
(D) Pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa e responsabilidade.
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(E) Pontualidade, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
QUESTÃO 27 – A Lei Estadual n. 066, de 1993, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais no Amapá traz, dentre suas prescrições, as
seguintes:
I - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento,
prorrogável por mais trinta dias, a requerimento do interessado.
II – O cargo de provimento efetivo fica sujeito ao cumprimento de quarenta horas semanais de trabalho,
salvo quando a lei estabelecer duração diversa.
III – O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar independentemente de ampla defesa.
IV - Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenização, adicionais,
diárias e gratificações.
V – servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá
estabilidade no serviço público ao complementar três anos de efetivo exercício.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas II, III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 28 – Os princípios que regem a assistência social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), são os seguintes:
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica.
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade.
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindose equivalência às populações urbanas e rurais.
V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas II, III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
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QUESTÃO 29 – São competência do Conselho Nacional de Assistência Social, nos termos da LOAS, as
seguintes ações:
I - Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
II - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da
assistência social.
III - Zelar pela efetivação do sistema centralizado e unilateral de assistência social.
IV - Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social.
V - Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal,
considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais como:
população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os
procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo
das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Estão CORRETAS
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, II, IV e V.
(C) apenas I, II, III e V.
(D) apenas II, III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 30 - A Constituição Estadual do Estado do Amapá estabelece, ao tratar da política
habitacional do Estado, que tem como finalidade combater a carência habitacional e que tal política
será executada mediante as seguintes ações, à EXCEÇÃO de
(A) oferta de lotes urbanizados dotados de infra-estrutura básica.
(B) utilização prioritária de mão-de-obra local na execução dos projetos habitacionais.
(C) promoção e execução de programas de construção de moradias populares.
(D) atendimento prioritário às famílias de classe média.
(E) melhoria das condições da habitação e de saneamento básico nos conjuntos habitacionais.
QUESTÃO 31 - No que se refere ao capítulo que trata da família, da criança, do adolescente, do
portador de deficiência e do idoso, a Constituição Estadual do Estado do Amapá estabelece que
(A) à criança e ao idoso é garantida a prioridade em receber proteção e socorro, em circunstâncias urgentes
apenas, e preferência no atendimento por órgão público de qualquer Poder.
(B) cabe ao Poder Público apoiar e estimular a criação de associações civis de defesa dos direitos da
criança e do adolescente, para que funcionem como centros de estudos na busca permanente da garantia
dos direitos dos mesmos, fiscalizando as ações programáticas a eles relativas.
(C) cabe ao Poder Público priorizar e desenvolver programas especiais de atendimento à criança e ao
adolescente acolhidos em família substituta.
(D) não compete ao Estado destinar recursos à assistência materno-infantil.
(E) a prevenção da dependência de drogas e afins é dever da família e da União, que prestará atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente de tais substâncias.
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QUESTÃO 32 - A Constituição Estadual do Estado do Amapá determina que o Estado assegurará
condições de integração social do portador de deficiência. Para tanto, determina que incumbe ao
Poder Público
(A) promover a formação dos policiais militares e demais servidores públicos responsáveis pela segurança
no trânsito, para habilitação ao atendimento das necessidades do portador de deficiência.
(B) a instituição de escolas particulares para atendimento especializado aos deficientes físicos, mentais,
sensoriais e superdotados.
(C) criar programas de assistência integral para deficientes aptos ao trabalho.
(D) celebrar convênios com empresas que atuam na formação de recursos humanos com vistas à formação
para o trabalho e o lucro aos portadores de deficiência.
(E) determinar aos Municípios que adquiram equipamentos que permitam a correção, a diminuição ou a
superação das limitações dos portadores de deficiência de suas respectivas sedes.
QUESTÃO 33 - A Constituição Estadual do Estado do Amapá estabelece que a assistência social será
prestada com os seguintes objetivos, dentre outros, à EXCEÇÃO de
(A) proteção à família, à natalidade, à infância, à adolescência e à velhice.
(B) amparo às crianças, aos adolescentes e aos idosos carentes.
(C) acompanhamento e orientação aos superdotados e paranormais.
(D) proteção, orientação e amparo ao migrante, facilitando sua adaptação.
(E) pagamento módico pelos serviços funerais aos carentes.
QUESTÃO 34 – Nos termos da Constituição Estadual do Estado do Amapá, a assistência social, na esfera
estadual, será implementada com recursos do Estado e de outras fontes, observando-se, dentre outros, os
seguintes princípios:
I – Centralização administrativa, segundo a política de regionalização.
II – A participação da população na elaboração, execução e controle das ações de assistência, através de
entidades representativas.
III – Prioridade no atendimento às necessidades sociais básicas do cidadão acima da rentabilidade
econômica.
IV – Promoção da dependência do destinatário da assistência social.
V – O repasse da assistência social como um direito de cidadania, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade, bem como de relação clientelista e paternalista.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, II e V.
(C) apenas II, III e V.
(D) apenas II, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
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QUESTÃO 35 – No que se refere à Lei Estadual n. 1.418, de 04 de dezembro de 2009, é CORRETO
afirmar que
(A) tal lei concede, ao candidato doador de sangue, isenção do pagamento de taxa de inscrição apenas para
concursos públicos realizados pela administração pública direta estadual.
(B) a isenção da taxa de inscrição concedida pela lei é condicionada à comprovação de pelo menos quatro
doações de sangue realizadas no período de um ano antes da data final da inscrição ao concurso.
(C) o benefício da isenção da taxa de inscrição de que trata tal lei não precisa constar nos editais dos
concursos públicos.
(D) para receber tal benefício somente é considerada a doação de sangue promovida por entidade coletora
credenciada pelo Estado.
(E) a comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento
expedido pela entidade coletora, contendo o número e a data em que foram realizadas as doações, que
deverá ser juntado no ato da inscrição.
QUESTÃO 36 – O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 01/10/2003) estabelece que constituem obrigações
das entidades de atendimento, dentre outras, as seguintes:
I – Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da
cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei.
II – Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as
obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso.
III – Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer.
IV – Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares.
V – Oferecer atendimento personalizado.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas II, III.
(C) apenas I, II, III e IV.
(D) apenas I, II e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 37 – O Estatuto do Idoso estabelece disposições que asseguram o acesso à justiça aos
idosos. Dentre elas, pode ser citada a seguinte:
(A) O Poder Público deverá criar varas especializadas e exclusivas do idoso.
(B) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e
diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a
sessenta anos, em qualquer instância.
(C) A prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, estabelecida no Estatuto do Idoso, cessará
com a morte do beneficiado, não se estendendo em relação a seu cônjuge supérstite ou companheiro(a).
(D) A prioridade na tramitação dos processos e procedimentos visa assegurar o acesso à justiça e, portanto,
não se estende aos processos e procedimentos na administração pública.
(E) O interessado na obtenção da prioridade no trâmite dos processos e procedimentos judiciais requererá o
benefício à autoridade judiciária competente, independentemente da prova de sua idade.
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QUESTÃO 38 – O Estatuto do Idoso estabelece como linhas de ação da política de atendimento aos idosos,
dentre outras, as seguintes:
I – Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem.
II – Apadrinhamento de idosos por famílias cuja renda seja compatível com as necessidades do idoso.
III– Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração,
abuso, crueldade e opressão.
IV – Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em
hospitais e instituições de longa permanência.
V – Atendimento especializado ao idoso, preferentemente em instituições e estabelecimentos médicos
particulares.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I, III e IV.
(C) apenas I, III e V.
(D) apenas I, II e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 39 – No que se refere às previsões do Estatuto do Idoso é CORRETO afirmar que
(A) as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis somente nos casos em que os direitos reconhecidos no
Estatuto do Idoso forem ameaçados ou violados por ação da sociedade ou omissão do Estado, por abuso da
família ou de entidade de atendimento.
(B) as medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso são aplicáveis sempre cumulativamente e
levarão em conta os fins sociais a que se destinam.
(C) é obrigação da família e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade,
como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, atuando o Estado somente
quando assim determinar a Constituição.
(D) a garantia de prioridade ao idoso não inclui a prioridade no recebimento da restituição do Imposto de
Renda.
(E) o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social.
QUESTÃO 40 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13/07/1990) assegura à
gestante, através do Sistema Único de Saúde, os seguintes direitos, à EXCEÇÃO de
(A) a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos
específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
(B) a parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
(C) incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitarem.
(D) incumbe ao Poder Público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e
pós-natal, salvo nos casos em que a gestante ou mãe manifeste interesse em entregar seu filho à adoção.
(E) o Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
QUESTÃO 41 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que
12

# EDUCADOR SOCIAL #

IAPEN - GEA/2010

(A) a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de cinco anos, salvo comprovada necessidade, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.
(B) os filhos havidos ou não da relação do casamento, salvo quando por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias em relação à filiação.
(C) a colocação em família substituta, para os maiores de doze anos de idade, dar-se-á independentemente
de seu consentimento.
(D) a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de
direito, salvo os previdenciários.
(E) os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente,
no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer
que seja a origem da filiação.
QUESTÃO 42 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é proibida a venda à criança ou ao
adolescente de:
I – Armas, munições e explosivos.
II – Bebidas alcoólicas.
III – Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, salvo se tal efeito resultar
de utilização indevida.
IV – Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida.
V – Bilhetes lotéricos e equivalentes.
Estão CORRETAS
(A) apenas I II, IV e V.
(B) apenas I, II, III e IV.
(C) apenas I, II, III e V.
(D) apenas II, III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 43 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como diretrizes da política de
atendimento à criança e ao adolescente, dentre outras, as seguintes:
I – Municipalização do atendimento.
II – Criação e manutenção de programas específicos, observada a centralização político-administrativa.
III – Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente.
IV – Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da
sociedade.
V – Atuação independente e individualizada de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e
Defensoria Pública, onde esta existir.
Estão CORRETAS
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, III e IV.
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(C) apenas I, IV e V.
(D) apenas I, II e V.
(E) todas as afirmativas.
QUESTÃO 44 – O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece medidas de proteção à criança e ao
adolescente, dentre as quais estão:
I – Acolhimento institucional.
II – Inclusão em programa de acolhimento familiar.
III – Colocação em família substituta.
IV – Matrícula e freqüência facultativas em estabelecimento de ensino livre.
V – Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
Estão CORRETAS
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, III, III e IV.
(C) apenas I, II, III e V.
(D) apenas II, III, IV e V.
(E) todas as afirmativas.

Noções de Informática
QUESTÃO 45 – São acessórios do Windows
(A) Calculadora, Wordpad, Paint e Bloco de notas.
(B) Calculadora, Wordpad, Paint e Excel.
(C) Word, Powerpoint, Excel, Acess.
(D) Word, Wordpad, Paint e Excel.
(E) Calculadora, Bloco de notas, Acess, Paint.
QUESTÃO 46 – Assinale a opção em que se encontram os equipamentos necessários para que um
usuário acesse a internet por meio de uma LAN (Local Area Network) e por meio de uma rede Dialup, respectivamente.
(A) Placa de fax/modem e kit multimídia completo.
(B) Interface USB e placa de video.
(C) Placa de rede e placa de fax/modem.
(D) Interface USB e placa de fax/modem.
(E) Placa de vídeo e placa de fax/modem.
QUESTÃO 47 – Para acessar o Menu Iniciar do Windows através do teclado, utiliza-se a combinação
de teclas
(A) CRTL + ALT + DEL.
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(B) ALT +TAB + F3.
(C) CRTL + SHIFT+ TAB.
(D) ALT + TAB.
(E) CTRL + ESC.
QUESTÃO 48 – A sequência de botões a seguir pertence ao Microsoft Word 2007.

A opção que apresenta os atalhos correspondentes aos botões acima é
(A) CRTB + O, CRTB + B, CRTB + P, CRTB + A.
(B) CRTB + O, CRTB + A, CRTB + B, CRTB + P.
(C) CRTB + A, CRTB + O, CRTB + B, CRTB + P.
(D) CRTB + P, CRTB + A, CRTB + O, CRTB + B.
(E) CRTB + B, CRTB + P, CRTB + A, CRTB + O.
QUESTÃO 49 – Tanto no Microsoft Excel quanto no Microsoft Word do pacote do Office 2007 é possível
ampliar e diminuir a janela de exibição através do zoom. O máximo que se pode ampliar em
porcentagem no Excel e no Word, respectivamente, é encontrado em qual alternativa?
(A) 250 e 350.
(B) 500 e 500.
(C) 500 e 400.
(D) 400 e 500.
(E) 400 e 400.
QUESTÃO 50 – Marque a opção que apresenta o endereço que cada página da Web possui.
(A) HTTP.
(B) Endereço IP.
(C) DNS.
(D) FTP.
(E) URL.
QUESTÃO 51 – Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta apenas exemplos de
hardware.
(A) Windows XP, Windows Vista e Linux.
(B) Linux, Mouse e Teclado.
(C) Mouse, Teclado e Placa de Rede.
(D) Placa de Rede, Placa de Vídeo e DOS.
(E) Word, Excel e Power Point.
QUESTÃO 52 – Suponha que um empresário deseja informatizar os serviços de sua empresa de tal forma a
agilizar os serviços prestados e ganhar novos clientes. Para isto, ele contratará um técnico em informática
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para ligar os computadores em rede. Assinale o nome dado ao computador que tem como função
controlar as demais estações de trabalho quando ligado em uma rede de computadores.
(A) Desktop.
(B) Netbook.
(C) Notebook.
(D) Servidor.
(E) CPU.

Raciocínio Lógico
QUESTÃO 53 - Pedro se lembra somente dos cinco primeiros dígitos do telefone de seu trabalho. Dos três
dígitos restantes, ele sabe apenas que não se repetem e que o último dígito é 6 ou 8. Quantas tentativas,
no máximo, Pedro pode necessitar fazer para telefonar para seu trabalho?
(A) 360.
(B) 180.
(C) 198.
(D) 200.
(E) 144.
QUESTÃO 54 – Um fungo cresce de tal forma que dobra de tamanho a cada hora. Sabendo que em 30
horas o fungo atingiu 6m2, quanto tempo o fungo levou para atingir 3m2 ?
(A) 29 horas.
(B) 15 horas.
(C) 10 horas.
(D) 5 horas.
(E) 1 hora.
QUESTÃO 55 – O próximo número da sequência 125, 131, 167, 383 é
(A) 1296.
(B) 1679.
(C) 599.
(D) 499.
(E) 487.
QUESTÃO 56 – Em um grupo de 10 homens, sabe-se que 7 são traficantes, 5 são assassinos e 4 são
traficantes e assassinos. Quantas destes 10 homens não são nem traficantes nem assassinos?
(A) 6.
(B) 4.
(C) 3.
(D) 2.
(E) 1.
16

# EDUCADOR SOCIAL #

IAPEN - GEA/2010

QUESTÃO 57 – Uma bicicleta está presa por dois cadeados com senha. Um dos cadeados possui senha de
4 dígitos e o outro uma senha de 3 dígitos. Qual o número máximo de tentativas que podem ser
necessárias para abrir os dois cadeados?
(A) 54.
(B) 288.
(C) 11.000.
(D) 10.000.000.
(E) 100.000.000.
QUESTÃO 58 – De quantas formas diferentes pode-se formar uma comissão composta por dois
homens e duas mulheres, num grupo de 10 homens e 23 mulheres?
(A) 45540.
(B) 11385.
(C) 596.
(D) 298.
(E) 230.
QUESTÃO 59 – Quantos anagramas começando com vogal a palavra “CAIXA” possui?
(A) 120.
(B) 60.
(C) 36.
(D) 30.
(E) 6.
QUESTÃO 60 - Quantos números distintos, maiores do que 200 e menores do que 500 podem ser
formados com os dígitos 1, 4 e 6?
(A) 2.
(B) 6.
(C) 80.
(D) 240.
(E) 190.
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