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NOME DO CANDIDATO: ................................................................................... 
 

 
LINGUA PORTUGUESA 
 

01) Em “Levando em consideração que uma pessoa respira, em média, 25.000 vezes 

por dia, e que o ar que mais se aproxima da nossa composição atmosférica atual é o 

„fresco e limpo‟, se alguém quisesse viver desse ar puro, teria que gastar cerca de 15 

mil reais. Por dia.”, o termo sublinhado indica ideia de: 

a) Concessão. 

b) Causa. 

c) Conformidade. 

d) Condição. 

 

02) No período “Os dois empresários usaram a assessoria de cozinheiros de sushi da 

cidade de Yonago, que desenvolveram a técnica de transformar a carne de besugo em 

flocos de neve secos que enfeitam a sobremesa.” há: 

a) Cinco preposições e uma contração de preposição + artigo feminino. 

b) Sete preposições e uma contração de preposição + artigo feminino. 

c) Oito preposições e duas contrações de preposição + artigo feminino. 

d) Seis preposições e duas contrações de preposição + artigo feminino. 

 

03) O processo de formação da palavra “arquivista” é denominado de derivação: 

a) Prefixal. 

b) Sufixal. 

c) Regressiva. 

d) Parassintética. 

 

04) Em relação à pontuação, é CORRETO afirmar que: 

a) A vírgula serve para indicar uma enumeração inconclusa. 

b) As reticências são empregadas depois de uma interjeição. 

c) Os dois pontos são empregados nas expressões que apresentam uma quebra da 

sequência das ideias. 

d) O ponto e vírgula é usado para separar as orações intercaladas. 

 



 

 

05) Em “Bastaria criar programas mais eficientes de apoio ao tabagista.”, o verbo 

“bastar” está conjugado em qual tempo e modo? 

a) Pretérito imperfeito do indicativo. 

b) Futuro do pretérito do indicativo. 

c) Futuro do presente do indicativo. 

d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 
INFORMÁTICA 
 

06) Dentre as funcionalidades existentes no Word 2013, a função de Contar Palavras, 

disponível na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto, permite: 

a) Emitir estatísticas sobre o número de páginas, palavras, caracteres, linhas, parágrafos de 

um documento. 

b) Contar apenas palavras selecionadas no documento. 

c) Exibir estatísticas de todos os documentos do pacote Office. 

d) Realizar a contagem de palavras sobre determinado documento a ser selecionado. 

 

07) O tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e 

financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia 

social, entre outros, é o: 

a) Utilitário Rances, que abre as portas do computador roubando dados e IP. 

b) Cavalo de Troia, que invade a parte física do computador e aniquila dados. 

c) Macself, que rouba as fotos do computador. 

d) Phishing, que ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas. 

 

08) Em conformidade com CERT.BR, em relação aos tipos de conexão, numerar a 2ª 

coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

(1) Conexão padrão. 

(2) Conexão segura. 

(  ) É a usada na maioria dos acessos realizados. 

( ) Deve ser utilizada quando dados sensíveis são transmitidos, geralmente para 

acesso a sites de Internet Banking e de comércio eletrônico. 

( ) O endereço do site começando com “http://” é um indicativo desse tipo de 

conexão. 

(  ) Provê autenticação, integridade e confidencialidade como requisitos de segurança. 

a) 2 - 2 - 1 - 2. 

b) 1 - 1 - 2 - 1. 

c) 1 - 2 - 1 - 2. 

d) 2 - 2 - 1 - 1. 



 

 

09) Sobre os conceitos de informática, assinalar a alternativa CORRETA: 

a) O software corresponde à parte física do computador e o hardware corresponde aos 

programas ou aplicativos. 

b) A CPU é uma estrutura de metal ou plástico e no seu interior estão os componentes do 

computador. 

c) O sistema operacional é o software responsável por gerenciar todos os recursos de 

hardware da máquina, como memória, disco rígido e periféricos, além de gerenciar outros 

softwares. 

d) Byte é uma unidade de medida de memória ou armazenamento cuja codificação 

padronizada é uma sequência de 9 bits, onde cada bit é zero ou um. 

 

10) Entre os periféricos que podem ser conectados a um microcomputador, um 

dispositivo apenas de entrada de dados e um apenas de saída de dados, 

respectivamente, são: 

a) Mouse e teclado. 

b) Teclado e monitor sensível ao toque. 

c) Pen drive e impressora. 

d) Digitalizador e fone de ouvido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11) São consideradas cidades sustentáveis aquelas que adotam uma série de práticas 

eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, o 

desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Com base nisso e em 

relação às práticas adotadas por cidades sustentáveis, analisar os itens abaixo: 

I - Medidas que visam à manutenção dos bens naturais comuns. 

II - Ações para melhorar a mobilidade urbana, diminuindo consideravelmente o tráfego 

de veículos. 

III - Destinação adequada para o lixo. Criação de sistemas eficientes voltados para a 

reciclagem de resíduos. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

 

 

 



 

 

12) Analisar as sentenças abaixo sobre deveres e direitos do cidadão: 

Direitos são normas que promovem e protegem os cidadãos (1ª parte). Deveres são 

condutas que as pessoas devem adotar e estão, muitas vezes, regulamentadas em 

leis (2ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 1ª parte. 

c) Correta somente em sua 2ª parte. 

d) Totalmente incorreta. 

 

13) As florestas são essenciais para a conservação da vida no planeta, por isso, deve-

se preservá-las. Em relação às ações que ajudam na preservação das florestas, 

analisar os itens abaixo: 

I - Substituir o uso de combustíveis fósseis e outras fontes de energia não renováveis 

por fontes renováveis e menos poluentes. 

II - Utilizar somente madeira proveniente de florestas desmatadas. 

a) Somente o item II está correto. 

b) Os itens I e II estão incorretos. 

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Somente o item I está correto. 

 

14) Em relação à cidadania, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 

após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(  ) Pode-se dizer que exercer a cidadania é ter consciência dos próprios direitos e 

obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática. 

(  ) Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação 

de um país. 

(  ) A cidadania pode ser entendida como a prática dos direitos e deveres de uma 

pessoa em um Estado. 

a) C - C - C. 

b) E - C - C. 

c) C - E - E. 

d) E - C - E. 

 

 

 

 



 

 

15) Para um cidadão concorrer a um mandato político, existem algumas condições 

que devem ser atendidas. 

Considerando-se as condições apresentadas abaixo, marcar C para as afirmativas 

Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

(  ) Ter nacionalidade brasileira. 

(  ) Ser filiado a um partido político. 

(  ) Para qualquer que seja o cargo pretendido, é necessário ter no mínimo 35 anos de 

idade. 

a) C - E - C. 

b) E - C - C. 

c) C - C - E. 

d) E - C - E. 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Em concordância com a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(1ª parte). Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o Poder Público deve proibir a instalação de usinas que operem com 

reator nuclear (2ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Totalmente incorreta. 

c) Correta somente em sua 1ª parte. 

d) Correta somente em sua 2ª parte. 

 

17) Conforme a Lei nº 8.069/90 - ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Para tanto, a garantia de prioridades compreende: 

I - Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

II - Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

III - Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 



 

 

IV - Proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais que 

assegurem, exclusivamente, o desenvolvimento físico. 

V - Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e juventude. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens II e V. 

b) Somente os itens I, III e IV. 

c) Somente os itens I, II, III e V. 

d) Todos os itens. 

 

18) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, são deveres do Assistente 

Social, EXCETO: 

a) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

b) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

c) Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado(a) pessoal e 

tecnicamente. 

d) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 

cerceamento da liberdade e o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes. 

 

19) Em conformidade com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), assinalar a 

alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

O relatório social, como documento específico elaborado por Assistente Social, se 

traduz na apresentação ____________ e ____________ de uma situação ou expressão 

da questão social, enquanto objeto de intervenção desse profissional, no seu 

cotidiano laborativo. 

a) especializada - conotativa 

b) especializada - interpretativa 

c) denotativa - descritiva 

d) descritiva – interpretativa 

 

20) Em conformidade com o Conselho Federal de Serviço Social, sobre o parecer 

social, é necessário o resgate de questões macroestruturais e conjunturais com a 

especificidade da: 

a) Condição social e política do usuário. 

b) Situação singular vivenciada pelo usuário. 

c) Situação familiar relatada pelo usuário. 

d) Estrutura comunitária na qual se insere o usuário. 
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GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA 

01 D 

02 B 

03 B 

04 C 

05 B 

06 A 

07 D 

08 C 

09 C 

10 D 

11 D 

12 A 

13 D 

14 A 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 D 

20 B 

 


