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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

No início do texto, o autor afirma que “A revisora
informou delicadamente que era norma do jornal que
todas as ‘estórias’ deveriam ser grafadas como
‘histórias’.”. Diante dessa afirmação, o autor:

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas:
Camelos e beija-flores

A) refuta a mudança e reitera a escrita feita
originalmente.
B) tenta convencer, objetivamente, a revisora de
como deseja grafar suas palavras.
C) delicadamente, harmoniza-se com as mudanças
realizadas e as retifica.
D) ratifica a posição da revisora que segue a posição
anacrônica dos dicionários.
E) discorda da posição da revisora, mas não a
objeta.

A revisora informou delicadamente que era
norma do jornal que todas as ‘estórias’ deveriam ser
grafadas como ‘histórias’. É assim que os gramáticos
decidiram e escreveram nos dicionários.
Respondi também delicadamente: “Comigo
não. Quando escrevo ‘estória’ eu quero dizer ‘estória’.
Quando escrevo ‘história’ eu quero dizer ‘história’.
Estória e história são tão diferentes quanto camelos e
beija-flores...”
Escrevi um livro baseado na diferença entre
‘história’ e ‘estória’. O revisor, obediente ao dicionário,
corrigiu minhas ‘estórias’ para ‘história’. Confiando no
rigor do revisor, não li o texto corrigido. Aí, um livro que
era para falar de camelos e beija-flores só falou de
camelos. Foram-se os beija-flores, engolidos pelo
camelo...
Escoro-me no Guimarães Rosa. Ele começa o
Tutameia com esta afirmação: “A estória não quer ser
história. A estória, em rigor, deve ser contra a história”.
Qual é a diferença? É simples. Quando minha
filha era pequena eu lhe inventava estórias. Ela, ao
final, me perguntava: “Papai, isso aconteceu de
verdade?” E eu ficava sem lhe poder responder
porque a resposta seria de difícil compreensão para
ela. A resposta que lhe daria seria: “Essa estória não
aconteceu nunca para que aconteça sempre...”
A história é o reino das coisas que
aconteceram de verdade, no tempo, e que estão
definitivamente enterradas no passado. Mortas para
sempre. Ler a história é caminhar por um cemitério.
Ali os mortos nos contam suas lições. É importante
ouvir os relatos dos mortos para aprender dos seus
equívocos e não repeti-los no futuro.
Mas as estórias não aconteceram nunca. São
invenções, mentiras. O mito de Narciso é uma
invenção. O jovem que se apaixonou por sua própria
imagem nunca existiu. Aí, ao ler o mito que nunca
existiu eu me vejo hoje debruçado sobre a fonte que
me reflete nos olhos dos outros. Toda estória é um
espelho. [...]
[...]
A história nos leva para o tempo do ‘nunca
mais’, tempo da morte. As estórias nos levam para o
tempo da ressurreição. Se elas sempre começam
com o ‘era uma vez, há muito tempo’ é só para nos
arrancar da banalidade do presente e nos levar para o
tempo mágico da alma.
Assim, por favor, revisora: quando eu
escrever ‘estória’ não corrija para ‘história’. Não quero
confundir camelos e beija-flores...

Questão 02

De acordo com o texto, os vocábulos HISTÓRIA e
ESTÓRIA estão correta e respectivamente
associados a que palavras e expressões?
A)
B)
C)
D)
E)

tempo de ressurreição / tempo do nunca mais.
mentiras / reino das coisas não ficcionais.
tempo da banalidade do presente / invenções.
tempo mágico da alma / espelho.
não acontecem nunca / caminhar por um
cemitério.

Questão 03

No trecho “ASSIM, por favor, revisora...” (§ 9) a
palavra em destaque expressa, no contexto, o
sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência.
conclusão.
oposição.
explicação.
causa.

Questão 04

Analise as afirmativas a seguir, sobre o fragmento do
segundo parágrafo: “Estória e história são tão
diferentes quanto camelos e beija-flores...”
I.

Nas duas ocorrências, a conjunção E atribui ideia
de adição aos elementos aos quais se referem.
II. O verbo da oração está na voz passiva analítica.
III. A palavra TÃO é um advérbio de intensidade.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

(ALVES, Rubem. Camelos e beija-flores. Folha de S. Paulo,
Cotidiano. p. 2.14/11/2006.)

02

I
II
III
I e II
I e III
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 05

Questão 09

Conforme as regras de colocação e uso dos
pronomes, o autor comete um equívoco, quando faz a
seguinte construção: “...e não repeti-los no futuro”.
(§ 6)

Como ficará a forma verbal do fragmento “Escrevi um
livro”, passando-a para a voz passiva analítica?
A)
B)
C)
D)
E)

Para corrigir esse equívoco, como ficaria a frase?
A)
B)
C)
D)
E)

e não lhes repetir no futuro.
e não repetir-lhes no futuro.
e não repetir-los no futuro.
e não os repetir no futuro.
e os não repetir no futuro.

Questão 10

O narrador do texto resolveu escrever para o reitor de
uma grande universidade a fim de reclamar das
mudanças feitas em sua produção literária. Do ponto
de vista da gramática normativa, qual pronome de
tratamento deve ser usado em sua carta?

Questão 06

Em “‘Essa estória não aconteceu nunca PARA QUE
aconteça sempre...’”. (§ 5), a expressão conjuntiva
atribui à oração ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

escreveu-se.
fora escrito.
seja escrito.
fosse escrito.
foi escrito.

A)
B)
C)
D)
E)

causa.
consequência.
finalidade.
concessão.
conclusão.

Vossa Reverência
Vossa Magnificência
Vossa Eminência
Vossa Senhoria
Vossa Paternidade

Questão 11

Assinale a alternativa que contém afirmação correta,
considerando a acentuação das palavras histórias,
dicionários e cemitérios.

Questão 07

O mecanismo de uso catafórico dos pronomes
contribui para a coesão e para a compreensão dos
textos, porque evita repetições e garante a
expectativa do que será enunciado adiante. Exemplo
desse mecanismo pode ser identificado no uso do
pronome destacado em:

A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se
acentuam proparoxítonas eventuais.
B) A maioria das oxítonas terminadas em a, e e o
são acentuadas.
C) Ainda recebem acento as paroxítonas
terminadas em ditongos crescentes.
D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas
possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o
acento prosódico.
E) Os ditongos, sempre que tiverem pronúncia
aberta, são acentuados.

A) “...EU quero dizer ‘estória’”. (§ 2)
B) “Ele começa o Tutameia com ESTA afirmação...”
(§ 4)
C) “Aí, um livro QUE era para falar de camelos e
beija-flores...” (§ 3)
D) “Ela, ao final, ME perguntava...” (§ 5)
E) “‘Papai, ISSO aconteceu de verdade?’” (§ 5)

Questão 12
Questão 08

Em “Ela, ao final, me perguntava: ‘Papai, isso
aconteceu de verdade’?”, os dois pontos foram
usados para:

Em qual alternativa a seguir a inserção de um porquê
em “Papai, isso aconteceu de verdade?” foi feita de
forma correta?
A)
B)
C)
D)
E)

A) marcar uma sensível suspensão da voz do
narrador.
B) detalhar o conteúdo de um termo expresso
anteriormente.
C) separar orações extensas.
D) anunciar a fala do narrador-personagem.
E) retificar uma informação fornecida no parágrafo.

Papai, isso aconteceu de verdade, por quê?
Papai, porque isso aconteceu de verdade?
Papai, isso aconteceu de verdade, porquê?
Por quê, papai, isso aconteceu de verdade?
Papai, isso aconteceu de verdade, por que?
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Questão 13

Questão 15

Em “Assim, por favor, revisora: QUANDO eu escrever
‘estória’ não corrija para ‘história’, a conjunção em
destaque é:
A)
B)
C)
D)
E)

subordinativa condicional.
subordinativa concessiva.
coordenativa explicativa.
coordenativa conclusiva.
subordinativa temporal.

Questão 14

Conforme as regras gramaticais, a alternativa que
preenche corretamente as lacunas no interior dos
balões é:
A)
B)
C)
D)
E)

à, as, à.
a, as, à.
à, às, à
a, as, a.
a, às, a.
RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16
(Disponível em: <www.google.com.br>)

Observe a sequência abaixo e, em seguida,
determine quantos asteriscos terá o 37º termo da
sequência.

Na placa, há inadequação, no que se refere à
concordância verbal, porque:
A) o sujeito está no plural, portanto, o verbo deve
concordar em número e pessoa com ele.
B) quando o pronome SE toma por antecedente um
verbo no singular, o sujeito também deve ficar no
singular.
C) o SE é índice de indeterminação do sujeito, por
isso o verbo deve estar na terceira pessoa do
plural.
D) o núcleo do sujeito é um aposto recapitulativo,
por isso o verbo deve ir para o plural.
E) a concordância é ideológica, ou seja, deve
concordar com a ideia de número, associada ao
referente.

A)
B)
C)
D)
E)

35
36
37
38
39

Questão 17

Se duas costureiras, trabalhando cinco horas por dia,
levam seis dias para costurar sessenta calças,
determine em quantos dias três costureiras farão o
mesmo serviço, se trabalharem cinco horas por dia.
Considere que a capacidade de produção de todas as
costureiras é igual.
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 18

Questão 22

Sabendo que R$ 20.000,00 serão divididos entre
Paulo, João e Tiago em partes diretamente
proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente, determine
quanto João receberá.

Assinale a alternativa correta, considerando um
argumento formado pelas premissas abaixo.

A)
B)
C)
D)
E)

–
–

–

R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00

A) Maria não é cozinheira; Paula é faxineira; Ana
não é governanta e Vera é babá.
B) Maria é cozinheira; Paula é faxineira; Ana não é
governanta e Vera é babá.
C) Maria não é cozinheira; Paula não é faxineira;
Ana não é governanta e Vera é babá.
D) Maria é cozinheira; Paula é faxineira; Ana é
governanta e Vera é babá.
E) Maria é cozinheira; Paula é faxineira; Ana é
governanta e Vera não é babá.

Questão 19

Sabe-se que: Maria gasta 1/4 do seu salário com
moradia e alimentação; do que resta, gasta 1/3 com
combustível e estacionamento; do que sobra,
gasta 1/5 pagando as parcelas de uma viagem e, o
restante, ou seja, R$ 2.480,00, ela guarda na
poupança. Determine o valor do salário de Maria.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5.800,00
R$ 6.200,00
R$ 6.600,00
R$ 7.000,00
R$ 7.400,00

Questão 23

Em uma sala de aula tem 64 mulheres. Sabendo que
elas representam 80 % do total de pessoas da sala, e
que 50 % dos homens da sala fumam, determine o
número de homens não fumantes dessa sala.

Questão 20

A)
B)
C)
D)
E)

Em determinada hora do dia, a razão da medida da
altura de uma pessoa para a medida do comprimento
da sua sombra é 2/3. Dessa forma, determine a altura
dessa pessoa, sabendo que o comprimento de sua
sombra nesse determinado instante é 2,7 m.
A)
B)
C)
D)
E)

8
16
12
10
6

Questão 24

1,65 m
1,7 m
1,75 m
1,8 m
1,85 m

As idades de Maria e Ana são, respectivamente,
12 anos e 8 anos. Sabendo que elas irão dividir
100 figurinhas em partes inversamente proporcionais
às suas idades, determine com quantas figurinhas
Ana ficará.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21

Em um canavial 30 trabalhadores conseguem
cortar 2/3 da plantação em 4 dias, se trabalharem
8 horas por dia. Determine em quantos dias
20 trabalhadores cortarão 1/3 da plantação, se
trabalharem 5 horas por dia.
A)
B)
C)
D)
E)

Se Maria é cozinheira, então Paula não é
faxineira.
Ana é governanta ou Paula é faxineira.
Vera é babá se, e só se, Ana não é governanta.

20
40
60
80
70

3,6 dias
4 dias
4,8 dias
5 dias
5,2 dias
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Questão 25

Questão 28

Observe o conjunto de números racionais
{1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9}. Determine o percentual de
números desse conjunto que possuem no
denominador um número múltiplo de 3.
A)
B)
C)
D)
E)

A respeito de Redes de Computadores, marque a
alternativa INCORRETA.
A) Uma rede de computadores consiste na
interconexão entre dois ou mais computadores e
dispositivos complementares acoplados através
de recursos de comunicação, geograficamente
distribuídos.
B) Em relação à distribuição geográfica, as redes de
computadores podem ser classificadas como
LANs, MANs e WANs.
C) Em relação à topologia física, as redes de
computadores podem ser classificadas como
Barra, Anel, Estrela e Redes híbridas.
D) Uma das vantagens da topologia em Estrela é
que o número de estações de trabalho é ilimitado.
E) O protocolo de rede é um tipo de linguagem para
a comunicação de dados. Para haver
intercâmbio de dados entre computadores, estes
precisam falar a mesma língua.

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26

Um sistema de Correio Eletrônico tem por objetivo
permitir o envio e o recebimento de uma mensagem
de e-mail. A respeito do tema, marque a afirmativa
correta.
A) Um sistema de webmail dispensa a instalação de
programas de Correio Eletrônico no computador
cliente.
B) Um endereço de e-mail consiste em um nome de
usuário, o sinal de @ (arroba) e o nome de
domínio do provedor ou serviço de e-mail,
somente com a extensão .COM.
C) Yahoo! Mail e Gmail são exemplos de webmail,
enquanto o MS Outlook só pode ser utilizado se
instalado no computador do cliente.
D) Nos sistemas de Correio Eletrônico modernos, as
mensagens de e-mail estão imunes a
propagação de vírus.
E) Os sistemas de Correio Eletrônico funcionam
apenas em redes Internet, não sendo possível
sua utilização em redes Intranet.

Questão 29

Computação em nuvem (Cloud Computing)
é uma tendência recente de tecnologia cujo
objetivo é proporcionar serviços de Tecnologia da
Informação (TI) sob demanda. A respeito das
características essenciais desse serviço, marque a
afirmativa correta.
A) Autoatendimento: o usuário usufrui das
funcionalidades computacionais com a
necessidade da interação humana.
B) Acesso a serviços de rede: os recursos
computacionais são acessados através da
internet, sem mecanismos padronizados.
C) Pool de recursos: os recursos computacionais
são oferecidos somente em ambientes físicos.
D) Elasticidade rápida: o usuário deve ter a
impressão de ter recursos limitados.
E) Serviços mensuráveis: os sistemas em nuvem
automaticamente controlam e monitoram os
recursos necessários para cada tipo de serviço.

Questão 27

No ambiente da Internet, uma página WWW possui
um endereço único chamado:
A)
B)
C)
D)
E)

E-mail.
URL.
TCP/IP.
Home Page.
ISP.
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Questão 30

Questão 33

A segurança da informação tem como objetivo a
preservação da:

Em relação ao editor de texto MS Word, um dos
recursos mais utilizados é o “Inserir índices”. A
respeito dos tipos de índices, marque a alternativa
INCORRETA.

A) confidencialidade, interatividade e acessibilidade
das informações.
B) complexidade, integridade e disponibilidade das
informações.
C) confidencialidade, integridade e disponibilidade
das informações.
D) universalidade, interatividade e disponibilidade
das informações.
E) confidencialidade, integridade e acessibilidade
das informações.

A) Índice Remissivo: indica os elementos da página
em forma de ordem alfabética.
B) Índice Analítico: cada entrada lista o título e o
número da página no qual o título aparece.
C) Índice de Figuras: indica as figuras da página.
D) Índice de Autoridades: indica elementos do texto
por meio de uma hierarquia.
E) Índice Sintético: apresenta um sumário dos itens
do índice criado.

Questão 31
Questão 34

Em relação às ferramentas de antivírus, pode-se
afirmar que:

Em relação à planilha eletrônica MS Excel, considere
que na célula D3 foi escrito =A3+$B3. Após arrastar
pela Alça de Preenchimento até a célula D5, o valor
final da fórmula será:

A) são recomendadas apenas para redes com mais
de 500 estações.
B) podem ser utilizadas independentes do uso de
um firewall.
C) são dependentes do firewall para funcionar.
D) um antivírus e um firewall significam a mesma
coisa e têm as mesmas funções.
E) devem ser instaladas somente nos servidores de
rede e não nas estações de trabalho.

A)
B)
C)
D)
E)

=A3+$B5
=A5+$B3
=A5+$B5
=A5+B3
=A3+$B3

Questão 32

O Sistema Operacional MS Windows 7 oferece
ferramentas de sistema que ajudam a manter o bom
funcionamento do ambiente operacional do
computador. Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) a opção de “Verificação de erros” oferece uma
ferramenta que procura, no disco, erros, defeitos
ou arquivos danificados.
B) a opção de “Desfragmentação” oferece uma
ferramenta para limpeza de arquivos
temporários.
C) a opção de “Backup” oferece uma ferramenta que
cria uma cópia de segurança dos seus arquivos,
mas não permite a cópia de todo o sistema.
D) as ferramentas de sistema podem ser acessadas
somente por meio do menu “Acessórios”.
E) a opção de restauração de sistema permite
desfazer alterações e restaurar configurações do
computador, contudo, os dados recentes são
perdidos.
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Questão 35

Questão 37

No primeiro semestre de 2014, o mundo ficou
estarrecido com a notícia do sequestro de mais de
200 estudantes em uma escola pública no continente
africano. O sequestro em massa foi executado pelo
grupo islâmico radical denominado de Boku Haram e
ocorreu no seguinte país:

No que se refere ao MS PowerPoint, é possível inserir
vários tipos de objetos especiais no slide. Associe os
tipos apresentados na Coluna I com as afirmações da
Coluna II.
Coluna I
1.
2.
3.
4.
5.

A)
B)
C)
D)
E)

CLIP-ART
SMARTART
WORDART
OBJETO
CLIPES DE MÍDIA

Egito.
Tunísia.
Argélia.
Angola.
Nigéria.

Questão 38

Coluna II

Em 2014, o Museu de Arte Moderna de Nova York
(MoMa), considerado um dos mais influentes do
mundo, abriu uma exposição com obras de uma
artista brasileira, já falecida. A artista em questão é:

Um arquivo de file ou de som.
Um organograma.
Objetos de outros programas.
Vários tipos de figuras que acompanham o MS
Office.
( ) Texto com formatação especial.
(
(
(
(

)
)
)
)

A)
B)
C)
D)
E)

Lygia Clark.
Leda Catunda.
Regina Silveira.
Tomie Ohtake.
Adriana Varejão.

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 39

4, 1, 2, 3 e 5
5, 3, 1, 4 e 2
2, 1, 5, 4 e 3
5, 2, 4, 1 e 3
3, 1, 5, 2 e 4

Foi aprovado pelo Senado Federal, após aprovação
da Câmara dos Deputados, um projeto de lei com
base nas políticas de ações afirmativas: o princípio do
projeto de lei à existência de cotas no serviço público.
Segundo o projeto de lei aprovado pelo poder
legislativo brasileiro, as cotas ocorrerão da seguinte
maneira:

ATUALIDADES

A) 10% das vagas de concursos públicos
municipais, estaduais e federais para candidatos
negros ou pardos.
B) 20% de cota em concursos públicos da
administração federal, com o número de vagas
oferecidos igual ou superior a três, para negros
ou pardos.
C) 35% de cota em concursos públicos municipais e
estaduais, com o número de vagas oferecidos
superior a dez, para indígenas e negros ou
pardos.
D) 50% das vagas de concursos públicos da
administração federal, para indígenas e negros
ou pardos.
E) 60% de cota em concursos públicos para a
Petrobrás e Banco do Brasil, quando o número de
vagas oferecido for superior a dez, para negros
ou pardos.

Questão 36

A Justiça Federal aceitou, em 2014, denúncia do
Ministério Público Federal contra seis acusados por
envolvimento no atentado à bomba no Riocentro (Rio
de Janeiro) ocorrido em plena comemoração pelo dia
do trabalho em 1981. Essa decisão da Justiça
Federal é um marco na mudança da história recente
do Brasil, pois:
A) inocenta os militares que foram atingidos no
atentado.
B) generais são investigados como réus do
atentado à bomba.
C) institucionaliza a data que marca o fim do período
militar no Brasil.
D) comprova a tese de golpe de Estado realizado
por partidos comunistas.
E) os principais acusados são os organizadores das
festividades do dia do trabalho.
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Questão 43

Questão 40

No final de 2013, o Estado do Acre recebeu uma
comitiva empresarial estrangeira com o objetivo de
tratar sobre uma possível parceria econômica. Tal
comitiva visitou o Acre, inclusive, acompanhada do
seu embaixador no Brasil. O embaixador e a comitiva
empresarial são do seguinte país:

No primeiro semestre de 2014, diversas pessoas
residentes do Estado do Acre receberam autorização
para sacar o dinheiro do FGTS. Essa autorização
ocorreu, pois:
A) o governo não conseguiu realizar a manutenção
da BR 163 por onde chega a maior parte dos
remédios consumidos no estado.
B) muitos trabalhadores proporcionaram abrigo
para os migrantes haitianos que entraram
ilegalmente no país.
C) o estado sofreu a maior estiagem de todos os
tempos promovendo a perda de grande parte da
agricultura de subsistência.
D) vários municípios tiveram declarada a situação
de emergência ou estado de calamidade pública.
E) em anos de eleição, a prática de liberar o FGTS é
muito comum para trabalhadores que recebem
até um salário mínimo.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 44

As eleições de 2014, terão um número significativo de
eleitores que votarão por meio da biometria. Entre os
municípios acrianos a seguir, o que teve o processo
de recadastramento iniciado em 2013 e finalizado em
2014, visando às eleições de 2014 é:

Questão 41

A)
B)
C)
D)
E)

Foi anunciada, em 2014, a primeira Universidade
estrangeira que aceitará o ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio) como uma das formas de ingresso
para novos alunos. É a Universidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Harvard
Sorbonne.
Coimbra.
Cambridge.
Tóquio.

Feijó.
Jordão.
Rio Branco.
Epitaciolândia.
Manoel Urbano.

Questão 45

Em maio de 2014, foram divulgadas duas pesquisas
sobre a questão ambiental mundial. As pesquisas
realizadas pela Agência Espacial Americana (NASA)
e divulgada na revista Science ganharam as
manchetes de todo o mundo. Segundo tais
pesquisas, vivemos, no atual estágio, a seguinte
consequência das transformações ambientais:

Questão 42

As notícias sobre esportes no Brasil, no presente ano,
vêm sendo encabeçadas pela realização da Copa do
Mundo de Futebol da FIFA. Além de o futebol ser o
principal esporte do Brasil, a realização da Copa do
Mundo no país gerou uma série de transformações.
Entre as duplas de cidades a seguir, a que receberá
jogos da Copa do Mundo é:
A)
B)
C)
D)
E)

China.
Rússia.
Canadá.
Romênia.
Moçambique.

A)
B)
C)
D)

diminuição dos níveis dos oceanos.
aumento da biodiversidade nas zonas polares.
derretimento acelerado das geleiras da Antártida.
ocorrência constante de neve nas florestas
tropicais.
E) ocorrência do fenômeno El Niño ao longo de
10 anos seguidos.

Brasília e Campo Grande.
Palmas e Belo Horizonte.
Vitória e Rio de Janeiro.
Belém e Florianópolis.
Natal e Porto Alegre.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 50

No que diz respeito às políticas de álcool e drogas no
Brasil, é correto afirmar que:

Questão 46

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
implantado em 2005, agrega os elementos descritos
abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

A) a abstinência é a pré-condição e a meta a ser
atingida pelos usuários de drogas para que seus
direitos sejam garantidos.
B) a interrupção do uso é uma decisão clínica e
precisa ser feita de modo referenciado, pois não
é uma prescrição geral que serve para todos os
casos.
C) o tratamento compulsório é o núcleo das políticas
de Redução de Danos.
D) a atenção aos usuários de álcool e outras drogas
está focada em uma rede de atenção cuja
principal ação é a internação.
E) a questão das drogas só será solucionada a partir
da criminalização e patologização do usuário.

Proteção social.
Inclusão produtiva.
Segurança alimentar e nutricional.
Programa Bolsa Família.
Legião Brasileira de Assistência.

Questão 47

Marque a alternativa correta. A concepção da
assistência social como política e como direito,
deu-se através do(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Ato Institucional nº 2.
Lei n° 8.080, de 1990.
Constituição de 1988.
Projeto Julianelli.
Resolução CFP nº 007/2009.

Questão 51

No artigo 7º da Lei nº 11.340/2006, conhecida como
Lei Maria da Penha, são descritos cinco tipos de
violência doméstica e familiar contra a mulher. É
correto definir “violência patrimonial”, como a conduta
que:

Questão 48

No que diz respeito à assistência, os Estados e
Municípios têm a responsabilidade de coordenação e
execução dos(as). Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A) ofenda a integridade e saúde corporal da mulher.
B) cause dano emocional e diminuição da
autoestima, que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamento, crenças ou decisões.
C) constranja a mulher a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso
da força.
D) configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de bens, documentos, objetos de
trabalho, recursos econômicos, direitos.
E) configure calúnia, difamação ou injúria.

Normas gerais
HumanizaSUS
Programas e projetos
Lei de Segurança Nacional
Ações curativas

Questão 49

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), salvo situações especiais, a
permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional NÃO se
prolongará por mais de:
A)
B)
C)
D)
E)

dois anos.
três anos.
quatro anos.
um ano.
cinco anos.
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Questão 52

Questão 53

O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) executa serviços de proteção social, além da
organização e coordenação da rede de serviços
socioassistenciais. Nos casos de agravos, são
traçadas as ações de proteção especial, descritas na
coluna I. Relacione-as com suas respectivas
características indicadas na coluna II.

A matricialidade sociofamiliar tem papel de destaque
no âmbito da Política Nacional de Assistência Social –
PNAS. Esta ênfase está ancorada em qual premissa?
A) As famílias monoparentais devem ter prioridade
nas ações de assistência.
B) Para propor ações de proteção às famílias, é
necessária a análise das relações edípicas em
seu contexto privado.
C) A avaliação psicológica de todos os membros da
família detectará seus problemas e conflitos,
orientando, assim, as medidas necessárias para
solucioná-los.
D) Para que a família possa prevenir, proteger,
promover e incluir seus membros é necessário
garantir condições de sustentabilidade.
E) As famílias brasileiras se transformaram e tal
processo reduziu a necessidade de políticas de
assistência destinadas aos novos arranjos
sociais.

Coluna I
1. Proteção especial.
2. Proteção especial de média complexidade.
3. Proteção especial de alta complexidade.
Coluna II
( ) Oferecem atendimento às famílias e indivíduos
com seus direitos violados, mas cujos vínculos
familiar e comunitário não foram rompidos.
( ) Destina-se às famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal ou
social.

Questão 54

De acordo com o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil cabe aos entes federados garantir as
ações de erradicação do trabalho infantil. Marque a
alternativa que indica corretamente uma das
atribuições exclusivas dos municípios e do Distrito
Federal.

( ) Garantem proteção integral 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.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) R e a l i z a ç ã o d e a ç õ e s d e d i v u l g a ç ã o ,
sensibilização e mobilização.
B) Traçar diretrizes para orientar e aperfeiçoar o
registro do Cadastro Único.
C) Articulação com as regiões metropolitanas e
aglomerados urbanos na erradicação do trabalho
infantil.
D) Apoio ao Ministério Público para mobilização,
promoção e realização das audiências públicas.
E) Realização de busca ativa e identificação de
diferentes formas de trabalho infantil.

2, 1, 3.
1, 3, 2.
3, 1, 2.
2, 3, 1.
3, 2, 1.

Questão 55

Um dos objetivos da Norma Operacional
Básica/Sistema Único de Assistência Social
(NOB/SUAS) é transformar a Política de Assistência
Social em uma política realmente federativa. Marque
a alternativa que indica a estratégia através da qual é
possível a concretização de tal objetivo.
A)
B)
C)
D)
E)
11
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Questão 56

Questão 59

Os instrumentos de gestão da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) têm como parâmetro o
diagnóstico social e os eixos de proteção social,
básica e especial. Marque a alternativa que indica a
correta característica de um desses instrumentos,
denominado “Plano de Assistência Social”.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos possui caráter preventivo e proativo, com
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para
o enfrentamento da vulnerabilidade social. As ações
são realizadas em grupo, de acordo com os ciclos de
vida. Qual é o foco do serviço para crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos?

A) Define as prioridades, metas e estabelece as
estimativas de receita e limites de despesa a
cada ano.
B) Organiza, regula e norteia a execução da PNAS
na perspectiva do SUAS.
C) Produz condições estruturais para as operações
de gestão, monitoramento e avaliação do SUAS.
D) Desenvolve e administra o Cadastro Nacional de
entidades prestadoras de serviços
socioassistenciais.
E) Sintetiza e a divulga informações sobre os
resultados obtidos e sobre a probidade dos
gestores do SUAS.

A) Desenvolvimento de atividades com familiares e
comunidade para fortalecer vínculos e prevenir
ocorrências de situações de exclusão social e de
risco.
B) Fortalecimento da convivência familiar e
comunitária, contribuindo para o retorno ou
permanência na escola.
C) Desenvolvimento de atividades que devem
incluir vivências que valorizam suas experiências
e que estimulem e potencialize a condição de
escolher e decidir.
D) As atividades devem valorizar as formas
singulares de sociabilidade, sensibilizar para os
desafios da realidade social, cultural, ambiental e
política do seu meio social.
E) A constituição de espaço de convivência,
formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia.

Questão 57

De acordo com o artigo 37 da Lei nº 10.741/2003,
conhecida como Estatuto do Idoso, o idoso tem
direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou ainda em instituição
pública ou privada. A assistência integral de longa
permanência será prestada nas situações descritas
abaixo, EXCETO:

Questão 60

As ações das três esferas de governo na área de
assistência social ocorrem de forma articulada. Assim
sendo, são descritas abaixo algumas das atribuições
da União, EXCETO:

A) Inexistência de grupo familiar.
B) Abandono ou carência de recursos financeiros da
família.
C) Inexistência de casa/lar.
D) Abandono ou carência de recursos financeiros
próprios.
E) Inexistência de CAPS-ID.

A) Realizar o monitoramento e a avaliação da
política de assistência social.
B) Apoiar financeiramente o aprimoramento à
gestão descentralizada dos serviços.
C) Cofinanciar, por meio de transferência
automática, o aprimoramento da gestão.
D) Atender, em conjunto com os municípios, às
ações assistenciais de caráter de emergência.
E) Responder pela concessão e manutenção dos
benefícios da prestação continuada.

Questão 58

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é prioridade
no acompanhamento das medidas socioeducativas.
É de autoria do adolescente, e o psicólogo e a equipe
multiprofissional são facilitadores no processo de sua
implementação. Em qual âmbito institucional é
construído o PIA?
A)
B)
C)
D)
E)

Unidade de intervenção provisória
Lares abrigados
Unidades de internação
Conselho Tutelar
Residência inclusiva
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