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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                             
                                            
 

    TEXTO 1 

 

Bullying leva estudante a cometer suicídio 

 

Por Abelha  

 

Fiquei impressionada com uma notícia que só 

soube hoje: um garotinho de apenas 12 anos se 

suicidou em Vitória/ES, por não suportar mais ser 

vítima de bullying na escola. O menino era gordinho e 

recebia os piores apelidos, além de apanhar 

constantemente. 

Os diversos artigos que li dão conta de que ele 

sofria de bullying desde os 9 anos de idade, sendo que 

a mãe mudou o menino de turma, de horário e nada 

resolveu. Depois tentou mudá-lo de escola e não 

conseguiu (apenas seus 2 irmãos foram transferidos e 

ele ficou pra trás). 

O menino se matou enforcado, deixou carta de 

despedida para mãe, pai e irmãos e ainda fez o 

desenho do seu caixão, demonstrando como ele queria 

ser enterrado.  

Há muito tempo não lia nada tão triste em se 

tratando de criança. 

Seria relevante a discussão, pois muitos por aqui 

são pais. Sem contar que o que a gente acha 

irrelevante, para uma criança em formação pode ter um 

imenso valor, a ponto de tirar a própria vida. 

Também cabe a discussão sobre pais que não 

educam seus filhos para evitar que se tornem um 

"bully" (o valentão que pratica o bullying). 

Este assunto é mesmo muito sério e pode causar 

tragédias como a desde menininho. 

Do UOL 

 

 

 

TEXTO 2:  

 

Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória 

após sofrer bullying na escola 

 

Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no 

Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. 

Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e 

xingado de "gay", "bicha" e "gordinho" pelos colegas. 

As informações são da Folha Vitória. 

O delegado Josemar Antonio Sperandio, da 

Delegacia de Homicídios de Vitória, disse que a polícia 

não confirma se a motivação do suicídio foi mesmo 

bullying, uma vez que o caso ainda está sendo 

investigado. 

O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro. De 

acordo com um aluno da escola, as crianças fizeram 

uma roda ao redor de Roliver de Jesus dos Santos e 

começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para 

casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Ele 

foi encontrado desacordado pelo pai, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu. 

Os pais do garoto já haviam pedido transferência 

de escola para ele e os outros dois filhos, porém a mãe 

não efetuou a troca, pois a secretaria de educação 

disponibilizou uma unidade escolar diferente para cada 

um. 

Segundo informações da Folha Vitória, Roliver 

deixou uma carta pedindo desculpas pelo ato e disse 

que não entendia por que era alvo de tantas 

humilhações. 

 

 

FONTE: Extraído de: 

 

<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-

a-cometer-suicidio>, Acesso em: 4/03/2012. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-a-cometer-suicidio
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
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Os dois textos acima abordam o mesmo fato de duas 

formas diferentes, um com aspectos opinativos e o 

outro com aspectos jornalísticos. Sobre esses dois 

textos responda as questões de 1 a 4. 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir: 

 

I- Primeiro texto não se limita apenas a narrar o fato 

ocorrido, mas acrescenta a impressão pessoal da 

autora. 

II- O segundo texto demonstra seu caráter subjetivo 

ao trazer expressões como “gay”, “bicha” e 

“gordinho”. 

III- Conforme relata o texto 2, o delegado Josemar 

Antonio Sperandio concluiu que a causa do 

suicídio foi o bullying. 

IV- Enquanto o texto 1 demonstra uma preocupação 

quanto à prática de bullying nas escolas, o texto 2 

não revela opinião explícita sobre o tema. 

 

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e IV estão corretas. 

c) Somente III e I estão incorretas. 

d) Somente I e IV estão corretas. 

 

 

 
 

 

Conforme se extrai da leitura do texto 1, podemos 

afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) A autora afirma que a carta de despedida da 

criança suicida foi a coisa mais triste que já leu em 

se tratando de criança. 

b) A autora demonstra a necessidade dos pais 

discutirem com seus filhos a questão do bullying. 

c) A autora defende que assuntos tidos como 

“irrelevantes” para os pais podem ter imenso valor 

na vida das crianças. 

d) A autora ficou impressionada com a notícia a ponto 

de pesquisar sobre o fato em diversos artigos. 

 

 

 

 

 

Sobre o texto 2, assinale a opção CORRETA: 

 

a) O delegado ainda está investigando o caso, mas 

adiantou que a motivação do suicídio seria mesmo 

o bullying. 

b) O estudante se enforcou com o cinto da mãe e foi 

encontrado morto pelo pai. 

c) Em sua carta de despedida, o menino pediu 

desculpas pelo ato e disse que não entendia 

porque era chamado de “gay”, “bicha”, e 

“gordinho”.  

d) Os pais do garoto eram cientes do problema 

enfrentado pelo seu filho, mas não conseguiram 

transferi-lo para outra escola.  

 

 

 
 

 

A partir da leitura atenta dos dois textos, qual seria a 

melhor definição para a expressão bullying: 

 

a) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima. 

b) Perseguições e agressões físicas repetitivas que 

atingem o íntimo e a honra da vítima. 

c) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima, apenas no ambiente escolar. 

d)  Perseguições e agressões ou físicas repetitivas 

que atingem o íntimo e a honra da vítima, apenas 

no ambiente escolar. 

 

 

 
 

 

Em “Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos por 

dias e dias”, a palavra QUE é:  

 

a) Conjunção causal. 

b) Pronome relativo – sujeito. 

c) Conjunção Consecutiva. 

d) Pronome relativo – objeto direto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Assinale o exemplo de antítese:  

 

a) Dizem que os piauienses somos pouco dados aos 

passeios públicos. 

b) Longe, uma tropa trota pela estrada. 

c) Trago no meu peito um demônio que atenta e um 

deus que acalenta. 

d) Lá fora a noite é uma criança sem limites. 

 

 

 
 

 

Coloque C (certo) ou E (errado) e anote a alternativa 

correspondente. 

( ) altos-falantes 

( ) bem-me-queres 

( ) recos-recos 

( ) pés-de-moleque 

 

a) C – C – E – C  

b) C – E – C – C 

c) E – C – E – E 

d) E – C – E – C 

 

 

 
 

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretas conforme as novas regras de acentuação 

gráfica: 

 

a) Heróico, Baiúca, Abençoo. 

b) Feiura, Asteroide, Enjoo 

c) Estréia, Lingüiça, Polo. 

d) Saúde, Platéia, Jóia.  

 

 

 
 

 

Aponte o exemplo de palavra formada por justaposição:  

a) Passaporte. 

b) Planalto. 

c) Infeliz. 

d) Florista. 

 

 

 
 

 

Alguém se queixou ao diretor do colégio. Qual a 

predicação do verbo nesta frase?  

 

a) Transitivo direto. 

b) Intransitivo. 

c) Transitivo indireto.  

d) Bitransitivo. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 
 

 

 

 

 

A necessidade da busca pela mudança da base 

científica conservadora, sentida pelos profissionais de 

serviço social, deveu-se a que contexto profissional? 

 

a) Exigência dos capitalistas, buscando aprimorar a 

atuação desta categoria profissional. 

 

b) Nasceu da própria crise por que passava a 

profissão frente à constatação de sua ineficácia 

diante dos problemas e também da mobilização e 

organização da classe trabalhadora 

 

c) Exigência do Estado, quando este passou a ser 

interventivo e demandou um profissional que 

compreendesse mais a realidade, para garantir os 

direitos dos trabalhadores em detrimento dos 

interesses capitalistas. 

 

d) Não houve esse processo de mudança das bases 

científicas, sendo que o Positivismo sempre 

assumiu os fundamentos teóricos e metodológicos 

da profissão. 

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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Quanto aos princípios fundamentais do Código de Ética 

Profissional do assistente social, assinale a alternativa 

que se refere ao princípio incluso, com a nova edição 

deste Código, regulamentado em 2011: 

 

 

a) Reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes - 

autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais. 

b) Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, 

com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

políticos das classes trabalhadoras. 

c) Posicionamento em favor da equidade e justiça 

social, que assegure universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática. 

d) Exercício do serviço social sem ser discriminado/a, 

nem discriminar, por questões de inserção de 

classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade e 

condição física. 

 
 

 
 

 

O Código de Ética Profissional do assistente social 

regulamenta o sigilo profissional, visando proteger tanto 

o profissional como o usuário a respeito dos dados 

acessados e transmitidos durante exercício profissional. 

Quanto a este assunto, assinale a alternativa correta, 

segundo o CEP/93. 

 

a) Constitui dever do/a assistente social manter o 

sigilo profissional. 

b) Em trabalho multidisciplinar toda e qualquer 

informação poderá ser prestado, pois os 

profissionais envolvidos precisam ter acesso a 

estas para desempenhar satisfatoriamente a sua 

função.  

 

 

c) A quebra do sigilo só não é admissível quando se 

tratarem de situações cuja gravidade possa, 

envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo 

aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da 

coletividade. 

d) A revelação será feita dentro do estritamente 

necessário, quer em relação ao assunto revelado, 

quer ao grau e número de pessoas que dele devam 

tomar conhecimento. 

 

 
 

A Lei Orgânica da assistência social delibera sobre o 

benefício de prestação continuada como uma forma de 

proteção social, objetivo da assistência social. Quanto a 

este benefício e os critérios de acesso ao mesmo, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 

a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 

filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, 

desde que vivam sob o mesmo teto. 

b) Para efeito de concessão deste benefício, 

considera-se pessoa com deficiência: aquela que 

tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade com 

as demais pessoas; impedimentos de longo prazo: 

aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência 

para a vida independente e para o trabalho pelo 

prazo mínimo de 2 (dois) anos. 

c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (um 

meio) do salário mínimo. 

d) O benefício de que trata este artigo não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 

âmbito da seguridade social ou de outro regime, 

salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória. 

 

 

 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Segundo a lei de regulamentação da profissão de 

assistente social, Lei 8.662/93, os CRESS aplicarão 

penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei. 

Assinale abaixo a alternativa que contempla estas 

infrações: 

I- Multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade 

vigente. 

II- Suspensão de um a cinco anos de exercício da 

profissão ao assistente social que, no âmbito de sua 

atuação, deixar de cumprir disposições do código de 

ética, tendo em vista a gravidade da falta. 

III- Cancelamento definitivo do registro, nos casos de 

extrema gravidade ou de reincidência contumaz. 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I e III 

 

 
 

Tendo como parâmetro o preconizado no Estatuto da 

Criança e Adolescente, a cerca dos direitos 

fundamentais, analise as assertivas e, em seguida, 

assinale a alternativa correta: 

a) Apenas os casos confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar 

da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 

b) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, 

mesmo que na presença de pessoas dependentes 

de substâncias entorpecentes. 

c) A falta ou a carência de recursos materiais 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do pátrio poder. 

d) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-

tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar 

da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 

 

 

 

O exercício profissional do assistente social deve 

contemplar três dimensões. Abaixo, analise a definição 

destas dimensões e, em seguida assinale a alternativa 

que contempla a(s) assertiva(s) correta(s): 

 

I- Conhecimento teórico-metodológico - que permite 

ao profissional uma compreensão da realidade 

social identificando as demandas e as 

possibilidades dessa realidade. 

II- Compromisso ético-político conforme estabelece o 

código de ética profissional de assistente social 

(1993), ressaltando os valores – liberdade, 

igualdade e justiça social. 

III- Capacitação técnico-operacional - que possibilite a 

definição de estratégias de intervenção visando à 

consolidação teórico-prática do projeto profissional 

vinculado ao projeto ético-político. 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I, II e III 

 

 

 

 

 

“Fornece as bases para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, ao estabelecer o seguinte: os 

fatos sociais não podem ser entendidos quando 

considerados isoladamente, dissociados de suas 

influências políticas, econômicas, culturais, etc.” Trata-

se de que método científico: 

 

a) Dedutivo 

b) Indutivo 

c) Hipotético-dedutivo 

d) Dialético 

 

 

 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Todas as afirmativas abaixo estão corretas, quanto às 

mudanças nos processos de trabalho do assistente 

social, salvo: 

a) As mudanças na divisão social e técnica do 

trabalho vêm trazendo também mudanças no perfil 

do mercado de trabalho 

b) As mudanças nos requisitos de qualificação 

contribuem para o rompimento de visões e atitudes 

do passado 

c) O assistente social deve redimensionar e ampliar o 

espaço de atuação, apreendendo as novas 

tendências dos processos sociais para identificar 

novas possibilidades e exigências para o trabalho 

d) Deve estar atento às demandas individuais e 

particulares dos sujeitos em detrimento das 

demandas coletivas 

 

 

 

 

A organização da assistência social tem diretrizes, 

baseadas na Constituição Federal de 1998 e na LOAS. 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresente corretamente estas diretrizes: 

 

I- Descentralização político-administrativa; 

II- Participação da população, somente na 

formulação das políticas, em todos os níveis; 

III- Primazia da responsabilidade do estado na 

condução da política de assistência social, em 

cada esfera de governo; 

IV- Centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) I, II e IV 

d) I, III e IV 

 

 

 

 

 

A norma operacional básica NOB/SUAS 2005: 

 

a) Disciplina a gestão pública da política de 

assistência social; 

b) Regula as ações socioassistenciais; 

c) Organiza as ações socioassistenciais; 

d) Implementa o SUAS. 

 

 

 

 

Sem prejuízo do disposto na lei de bases da saúde, a 

Lei de saúde mental, nº 36/98, está regulamentada 

segundo os seguintes princípios, EXCETO: 

 

a) A prestação de cuidados de saúde mental é 

promovida prioritariamente a nível de família, por 

forma a evitar o afastamento dos doentes do seu 

meio habitual e a facilitar a sua reabilitação e 

inserção social. 

b) Os cuidados de saúde mental são prestados no 

meio menos restritivo possível 

c) O tratamento de doentes mentais em regime de 

internamento ocorre, tendencialmente, em 

hospitais gerais. 

d) No caso de doentes que fundamentalmente 

careçam de reabilitação psicossocial, a prestação 

de cuidados é assegurada, de preferência, em 

estruturas residenciais, centros de dia e unidades 

de treino e reinserção profissional, inseridos na 

comunidade e adaptados ao grau específico de 

autonomia dos doentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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O Assistente Social que atua na proposta de 

reabilitação profissional, parâmetrado pela política 

nacional de saúde do trabalhador deve levar em 

consideração, EXCETO: 

 

a) O atendimento precoce e a prevenção de 

deficiências entre filhos de funcionários dependem 

do fornecimento de informações sobre serviços da 

comunidade e da orientação de profissionais do 

serviço social. 

b) Uma atitude de aceitação e de compreensão da 

deficiência e das doenças é um processo 

desenvolvido geralmente pelo setor de serviço 

social, através de programas de orientação e de 

sensibilização, desenvolvidos junto a 

empregadores e empregados. 

c) A atuação junto à pessoa portadora de deficiência 

não implica na oferta de serviços diretos, voltados 

à formação profissional, à reabilitação e à 

capacitação profissional, à educação básica e a 

serviços de apoio. 

d) As ações a serem desenvolvidas, tendo como 

objetivo a construção de um contexto inclusivo de 

trabalho, envolvem a implantação de serviços de 

apoio à pessoa com deficiência e ações dirigidas à 

sociedade, destinadas a eliminar barreiras sociais e 

físicas no ambiente e no local de trabalho. 

 

 

 

Levando em consideração o processo de 

envelhecimento populacional e a demanda que se 

apresenta para o serviço social, analise as assertivas e 

marque a opção correta: 

I- A participação de assistentes sociais foi efetiva nos 

espaços de luta pela cidadania dos idosos e pela 

aprovação do estatuto do idoso, um avanço em 

termos legais, mas ainda distante de ser 

implementado. 

II- Os assistentes sociais devem ser solidários na luta, 

sem serem os protagonistas das lutas dos idosos, 

evitando a tutela e a ocupação do espaço político 

dos sujeitos idosos. 

III- O assistente social deve atuar, sempre que 

possível, com os demais profissionais, numa ação 

interdisciplinar que congregue esforços no seu fazer 

cotidiano e na aliança de parceiros para a 

consolidação dos direitos dos idosos, principalmente 

os da seguridade social: saúde, previdência e 

assistência social. 

IV- São importantes, também ações profissionais na 

esfera da educação, não só para os idosos, mas 

para todas as gerações, para que aprendam a 

conhecer e a respeitar os idosos, para que 

estabeleçam laços sociais de intercâmbio 

intergeracionais e para que se preparem para a 

velhice. 

 

a) Somente II e III 

b) Somente I e III 

c) Somente II, III e IV 

d) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

Quanto a implementação da política nacional do idoso, 

no que se refere às competências dos orgãos e 

entidades públicas, na área de promoção e assistência 

social, marque a opção correta: 

 

a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para 

o atendimento das necessidades básicas do idoso, 

mediante a participação das famílias, da sociedade 

e de entidades governamentais e Não-

Governamentais. 

b) Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde 

do idoso, mediante programas e medidas 

profiláticas. 

c) Garantir mecanismos que impeçam a 

discriminação do idoso quanto a sua participação 

no mercado de trabalho, no setor público e privado. 

d) Incluir, nos programas de assistência ao idoso, 

formas de melhoria de condições de habitabilidade 

e adaptação de moradia, considerando seu estado 

físico e sua independência de locomoção. 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   8 

 

 

 

 
 

Segundo artigo 5º, da Constituição Federal/1988, 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garatindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e 

propriedade” (EC nº 45/2004). A esse respeito, marque 

abaixo a alternativa que expressa erroneamente estes 

direitos: 

 

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 

b) Ninguém será obrigado a fazer e deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de lei. 

c) Às presidiárias serão asseguradas condições para 

que possam permanecer com seus filhos durante o 

período de amamentação e desenvolvimento da 

criança. 

d) Ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal. 

 

 
 

Compete ao poder público, nos termos da Lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos, EXCETO: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento 

b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações rurais e urbanas; 

c) Equidade da prestação dos benefícios e serviços 

d) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 

 
 

Dos direitos dos idosos, previsto na Constituição 

Federal/1988, assinale a alternativa ERRADA: 

a) Os pais têm o dever de ajudar e amparar os pais 

na velhice, carência ou enfermidade. 

b) Apenas o estado tem o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

c) Os programas de amparo aos idosos serão 

executados preferencialmente em seus lares. 

d) Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida 

a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

 

 

 

Na “luta contra a exclusão”, a política social deve levar 

em conta, principalmente, o modo de intervir: 

 

a) Assistencialista, retomando velhas formas que 

sempre estigmatizaram os maus pobres e 

condenam a cultura da inatividade. 

b) Preventivo, que se dá no coração dos processos 

de produção e na distribuição das riquezas sociais. 

c) Burocratizante, que distancia a reivindicação dos 

grupos organizados, do poder daqueles que 

decidem. 

d) Positivista, que pensa ser o pobre o responsável 

pela situação de pobreza, nada fazendo para 

reverter sua situação. 

 

 

 

 

Uma das diretrizes das políticas sociais setoriais 

(saúde, assistência social, educação) na atualidade é a 

gestão democrática. Tais políticas são 

operacionalizadas por instituições prestadoras de 

serviço tanto governamentais como não 

governamentais. Nesse sentido, a democratização da 

gestão no interior dessas instituições passa a ser um 

aspecto fundamental para o qual são necessários: 

 

a) Uso dos recursos institucionais de forma 

normatizada, critérios claros de elegibilidade e 

participação dos usuários. 

b) Economia no uso dos recursos, critérios claros de 

elegibilidade, acesso universal e direito à fala de 

todos. 

c) Transparência no uso dos recursos, participação 

nos processos decisórios e socialização de 

informações. 

d) Acesso universal, participação nos processos 

decisórios e garantia de estrutura hierarquizada e 

verticalizada. 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS GERAIS / 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 

 
 

 
 

O atual presidente é Bashar al-Assad. O país tem uma 

grande participação regional, particularmente através 

do seu papel central no conflito árabe com Israel, que 

desde 1967 ocupou as Colinas de Golã, e pelo 

envolvimento ativo nos assuntos libaneses e palestinos. 

A população predominante é de muçulmanos sunitas, 

mas com uma significante população de Alauitas, 

Drusos e minorias cristãs. Desde a década de 1960, 

oficiais militares Alauitas tem dominado o cenário 

político do país. Etnicamente, cerca de 90% da 

população é árabe, e o estado é governado pelo 

Partido Baath de acordo com princípios nacionalistas 

árabes, dos quais aproximadamente 10% pertencem à 

minoria curda. 

 

O texto acima faz referência a um país que tem sido 

alvo de atenção da mídia internacional devido a 

conflitos civis e constantes desrespeitos a direitos civis. 

Que país é esse? 

 

a) Arábia Saudita.  

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Egito. 

 

 

 
 

 

O governo de Dilma Rousseff tem sofrido com 

denúncias de corrupção ou escândalos envolvendo 

ministros de Estados, o que já levou a derrubada de 

vários ocupantes destes cargos de confiança da 

presidenta. Qual das alternativas abaixo traz uma 

afirmativa incorreta quanto à saída destes Ministros? 

 

 

a) Antônio Palocci deixou a Casa Civil após suspeitas 

sobre o seu patrimônio. 

b) Alfredo Nascimento deixou o Ministério dos 

Transportes após ter seu nome envolvido em 

suspeitas de corrupção. 

c) Nelson Jobim deixa o Ministério da Defesa por 

conta de declarações que desagradaram Dilma, 

como a revelação de que votou em Serra em 2010. 

d) A mais recente baixa no governo foi no Esporte, 

com a saída de Wagner Rossi, suspeito de 

participação num esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo, que dá verba a 

ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. 

 

 

 
 

 

Sobre tecnologia, julgue os itens a seguir e marque a 

opção correta: 

I – Wireless é sinônimo de comunicação sem fio, ou 

seja, a transferência de informação (dados) sem a 

utilização de cabos. 

II – Touch screen é um tipo de tela sensível à pressão, 

dispensando assim a necessidade de outro periférico 

de entrada de dados, como o teclado, estando hoje 

presente em computadores, monitores, celulares e 

outros. 

III – Blu-ray Disc é um formato de disco óptico da nova 

geração com 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao 

DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade, sendo 

capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 

horas sem perdas. 

IV – Tablet é uma tecnologia inovadora representada 

unicamente pelos famosos i-pads. 

 

a) Somente os itens I e IV estão incorretos. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Um dos maiores sites hospedeiros de arquivo do 

mundo, o Megaupload, foi acusado pelos crimes de 

pirataria e de lavagem de dinheiro, sendo assim, 

fechado pelo FBI em 19 de Janeiro de 2012. O 

fundador e sete funcionários do site foram presos e 

indiciados por violações de leis relacionadas à pirataria. 

 

A medida gerou discussões acaloradas nos meios de 

comunicação e trouxeram a tona duas políticas norte-

americanas que tinham como escopo diminuir ou 

mesmo encerra as atividades ditas “piratas” na internet. 

Que políticas eram essas, que ficaram mundialmente 

conhecidas por suas siglas? 

 

a) S.O.P.A e e-bay. 

b) Torrent e S.O.P.A. 

c) P.I.P.A. e Anonymous. 

d) S.O.P.A . e P.I.P.A. 

 

 

 

 

As sacolinhas plásticas usadas para carregar as 

compras nos supermercados das cidades de 

Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra, além 

de toda São Paulo estão com os dias contados. A partir 

de quarta-feira, dia 25 de janeiro, as embalagens 

começam a ser vendidas.  

 

A medida divide e provoca muita discussão entre as 

pessoas que estão acostumadas a utilizar a sacola 

para outras coisas, além das compras, como sacos de 

lixo, por exemplo, e tem como objetivo proteger a 

natureza uma vez que as sacolas demoram um tempo 

consideravelmente grande para se decompor. Qual das 

alternativas abaixo possui um número mais aproximado 

do tempo necessário para completar a decomposição 

de uma sacola plástica no meio ambiente? 

 

a) 3 meses. 

b) 3 anos.  

c) 30 anos. 

d) 300 anos. 

CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

 
 

São cursos d’água que drenam o município de 

Palmeirais-PI, exceto: 

 

a) Rio Parnaíba e riacho Santa Tereza. 

b) Riacho Fundo e Cadoz 

c) Riacho do Candonga e dos Negros 

d) Riacho São Vicente de Fora e São Joaquim 

 
 

 
 

Palmeirais surgiu do povoamento denominado Porto 

das Queimadas, outrora habitado pela tribo de São 

Gonçalo, lugarejo do Município de Amarante que teve 

como primeiro desbravador Almir Soares do 

Nascimento que era descendente de:  

 

a) portugueses e cearenses 

b) portugueses e maranhenses  

c) holandeses e cearenses 

d) holandeses e pernambucanos  

 

 
 

O nome Palmeirais faz alusão a uma importante 

atividade econômica responsável pelo crescimento 

econômico do Piauí entre as décadas de 1910 e 1940. 

Estamos falando do (a): 

 

a) Piscicultura 

b) Extrativismo 

c) Pecuária 

d) Indústria 

 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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Por disposição da Lei Estadual nº 720, de 19 de julho 

de 1912, o município de Belém perdeu sua autonomia 

administrativa sendo anexado ao município de: 

 

a) Curralinhos 

b) Demerval Lobão 

c) São Francisco 

d) São Pedro 

 

 
 

No século XIX a navegação pelo rio Parnaíba garantia 

a ligação comercial entre as várias vilas e municípios 

do Piauí. O então povoado de Porto das Queimadas 

beneficiou-se desse comércio graças a sua 

proximidade com a cidade de: 

 

a) Amarante 

b) São Pedro 

c) Parnarama 

d) Curralinhos 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


