“Ela fez uma ___________minuciosa do bandido ao
delegado.”

Coordenador de Projetos
PORTUGUÊS
01) Assinale a alternativa em que a palavra se
desempenha a função de índice de indeterminação de
sujeito:
a) Alugam-se imóveis.
b) Necessita-se de professores eventuais.
c) Lia olhou-se no espelho.
d) Se chover, tire as roupas do varal.
e) Não sei se digo a verdade.
02) Assinale a alternativa em que a palavra que assume
o valor morfológico de advérbio:
a) Que perto fica a sua escola!
b) Tem que haver um lugar para ele.
c) Eu é que sei como dói a perda de alguém.
d) Apresse-se que quero partir.
e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes!
03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da
crase:
a) Adoro arroz à grega.
b) Deu o presente à professora.
c) Ele nunca foi à Itália.
d) Estava sempre feliz à cantar.
e) Fui à casa de Helena.
04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta
onze letras e nove fonemas:
a) Tecnocracia.
b) Civilização.
c) Burburinhar.
d) Duplicidade.
e) Carrocinhas.
05) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estejam corretamente grafadas:
a) Cisão, impingie, xachim, lêndea.
b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea.
c) Cizão, impimgem, chaxim, lêndea.
d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia.
e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia.
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à
concordância verbal:
a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes.
b) Vossas Senhorias se equivocaram.
c) Os Estados Unidos desprezam os outros países.
d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário.
e) São meio dia e meia.
07) Assinale a alternativa incorreta
concordância nominal:
a) Estou quites com o serviço militar.
b) Eles estavam sempre alerta.
c) Há menos mulheres aqui hoje.
d) As crianças sempre falavam manso.
e) As próprias mães foram à delegacia.

quanto

à

08) Indique a alternativa em que o termo grifado
expresse circunstância de dúvida:
a) Amanhã irei me matricular no curso.
b) Estou longe de casa.
c) Ele está cada vez mais inteligente.
d) Provavelmente chegará para o almoço.
e) Realmente ele é um bom professor.
09) ”Este vinho é ____________do Uruguai.”
“Espero que elas __________comigo.”
“O diretor ____________ a solicitação de dispensa
médica do funcionário.”

A alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima é:
a) Procedente, viajem, deferiu, descrição.
b) Procedente, viagem, diferiu, discrição.
c) Precedente, viagem, deferiu, discrição.
d) Precedente, viajem, diferiu, discrição.
e) Procedente, viajem, deferiu, discrição.
10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de
linguagem conhecido por barbarismo:
a) Sua saia sujou.
b) Ele vai vim aqui.
c) A cadela da sua irmã foi passear no parque?
d) Pagou quinze por cada.
e) Subiu lá em cima no décimo andar.
MATEMÁTICA
11) A alternativa que contém o décimo termo da PG (2, 4, 8,...) é:
a) -512.
b) 512.
c) 1024.
d) -1024.
e) -2048.
12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e
identifique as sentenças verdadeiras.
I. {-1, 0,1} pertencem ao conjunto dos Números Naturais.
II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irracional.
III. {-4} pertence ao conjunto dos Números Racionais.
a) Apenas I é verdadeira.
b) Apenas II é verdadeira.
c) Apenas III é verdadeira.
d) Apenas I e II são verdadeiras.
e) Apenas II e III são verdadeiras.
13) Em uma proporção, sabe-se que a está para 5, assim
como b está para 3 e que a + b = 64. Nessas condições,
o valor que representa o dobro de a é:
a) 24.
b) 48.
c) 40.
d) 64.
e) 80.
14) Sabendo que o tanque de combustível de uma
caminhonete tem capacidade para 75 litros de
combustível, é correto afirmar que isso equivale, em
centímetros cúbicos, a:
a) 75.000 cm3.
b) 7.500 cm3.
c) 750 cm 3.
d) 75 cm3.
e) 7,5 cm3.
15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo:
I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°.
II – Ângulo reto é aquele que mede 90°.
III – Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°.
Estão corretas apenas as afirmações:
a) I.
b) II.
c) III.
d) II e III.
e) I, II e III.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa
correta:
a) A fixação por lei estadual de condições de
elegibilidade em relação aos candidatos a juiz de paz,
além das constitucionalmente previstas, não invade a
competência da União para legislar sobre direito eleitoral.
b) O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos
como prefeito de determinado Município fica inelegível
para o cargo da mesma natureza em qualquer outro
Município da federação.
c) Aplica-se a regra de perda do mandato por infidelidade
partidária no sistema eleitoral majoritário.
d) O horário eleitoral gratuito tem sede constitucional.
e) Mesmo com o reconhecimento de justa causa, a
transferência de partido político acarreta na perda do
mandato eletivo, por conta da infidelidade partidária.
17) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa
correta:
a) O Supremo Tribunal Federal não admite a legitimidade
do parlamentar para impetrar mandado de segurança
com a finalidade de coibir atos praticados no processo
legislativo incompatíveis com disposições constitucionais
que disciplinam o processo legislativo.
b) Para reforma constitucional, os requisitos previstos na
Constituição da República não são considerados regras
de observância obrigatória, sendo possível que as
constituições estaduais tratem livremente sobre o tema.
c) Incorre em vício de inconstitucionalidade formal a
norma jurídica decorrente de emenda parlamentar em
projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder
Executivo, de que resulte aumento de despesa.
d) Qualquer projeto de lei que crie despesa somente
pode ser proposto pelo Chefe do Executivo.
e) A sanção do projeto de lei convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder
de iniciativa.
18) Sobre o regime jurídico da ordem e seguridade social
previsto na Constituição, assinale a alternativa correta:
a) Desde que comprovada a efetiva necessidade, poderá
ser criado, majorado ou estendido benefício ou serviço
da seguridade social, mesmo sem a correspondente
fonte de custeio.
b) A contribuição de seguridade social não possui
destinação constitucional específica.
c) É ilegítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o 13º salário.
d) A seguridade social prevista no art. 194 da
Constituição compreende a previdência, a saúde e a
assistência social, sendo que as duas últimas não estão
vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte
dos seus usuários.
e) O texto constitucional veda a lei de instituir outras
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão
da seguridade social.
19) Sobre o regime constitucional da ordem econômica,
assinale a alternativa correta:
a) Para efeito de exploração ou aproveitamento, as
jazidas e demais recursos minerais não constituem
propriedade distinta da do solo.
b) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, não é dado à Fazenda Pública obstaculizar a
atividade empresarial com a imposição de penalidades
no intuito de receber imposto atrasado, como, por
exemplo, proceder a apreensão de mercadorias como
forma de coerção ao pagamento de tributos.
c) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, não figura inconstitucional a norma local que
condiciona a concessão de regime especial de tributação
à apresentação de Certidão Negativa de Débitos, na

medida em que essa exigência não representa ofensa ao
princípio da livre atividade econômica.
d) As instituições financeiras não são alcançadas pela
incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa
do Consumidor.
e) Não ofende o princípio da livre concorrência a lei
municipal que impede a instalação de estabelecimentos
comerciais do mesmo ramo em determinada área.
20) A Tipificação dos Serviços Socioassistenciais de
2009, descreve a abordagem social da seguinte forma:
serviço ofertado, de forma continuada e programada,
com a finalidade de assegurar trabalho social de
abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios,
a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
Deverão ser consideradas praças, entroncamento de
estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam
atividades laborais, locais de intensa circulação de
pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus,
trens, metrô e outros. São objetivos do Serviço
Especializado em Abordagem Social, EXCETO:
a) Construir o processo de saída das ruas e possibilitar
condições de acesso à rede de serviços e a benefícios
assistenciais.
b) Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a
natureza das violações, as condições em que vivem,
estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações,
desejos e relações estabelecidas com as instituições.
c) Promover ações de sensibilização para divulgação do
trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão
social e estabelecimento de parcerias.
d) Promover ações para a reinserção familiar e
comunitária.
e) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das
famílias.
21) Ainda sobre a Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais (2009), no que tange ao Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas famílias, é CORRETO afirmar que tem
como um de seus objetivos:
a) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo
na melhoria da sua qualidade de vida.
b) Promover acesso aos demais serviços setoriais,
contribuindo para o usufruto de direitos.
c) Promover aquisições sociais e materiais às famílias,
potencializando o protagonismo e a autonomia das
famílias e comunidades.
d) Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários
do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária.
e) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e
comunitários, possibilitando a superação de situações de
fragilidade social vivenciadas.
22) O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária coloca como diretrizes:
I- Centralidade da família nas políticas públicas.
II-Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de
políticas integradas de apoio à família.
III- Reconhecimento das competências da família na sua
organização interna e na superação de suas dificuldades.
IV- Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e
orientação sexuais, à equidade de gênero e às
particularidades das condições físicas, sensoriais e
mentais.
Assinale a alternativa que contém as afirmações
corretas:
a) I, II, IV.
b) II, III, IV.
c) I, II, III, IV.

d) I, III, IV.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
23) No Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária ressalta-se que todas as
entidades que oferecem Acolhimento Institucional,
independente da modalidade de atendimento, devem
atender aos pressupostos do ECA. Considerando o que
é abordado nesse Plano, é incorreto afirmar que tais
serviços devem:
a) Estar localizados em áreas residenciais, podendo
distanciar-se excessivamente, do ponto de vista
geográfico, da realidade de origem das crianças e
adolescentes acolhidos.
b) Promover a preservação do vínculo e do contato da
criança e do adolescente com a sua família de origem,
salvo determinação judicial em contrário.
c) Manter permanente comunicação com a Justiça da
Infância e da Juventude, informando à autoridade
judiciária sobre a situação das crianças e adolescentes
atendidos e de suas famílias.
d) Atender ambos os sexos e diferentes idades de
crianças e adolescentes, a fim de preservar o vínculo
entre grupo de irmãos.
e) Propiciar a convivência comunitária por meio do
convívio com o contexto local e da utilização dos serviços
disponíveis na rede para o atendimento das demandas
de saúde, lazer, educação, dentre outras, evitando o
isolamento social.
24) A NOB RH/SUAS coloca como princípios éticos que
orientam a intervenção dos profissionais da área da
assistência social, EXCETO:
a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais.
b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos
e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade
de convívio para o fortalecimento de laços familiares e
sociais.
c) Restrição aos usuários do acesso à informação ao
conhecer o nome e a credencial de quem os atende.
d) Proteção à privacidade dos usuários, observando o
sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção
e resgatando sua história de vida.
e) Compromisso em garantir atenção profissional
direcionada para construção de projetos pessoais e
sociais para autonomia e sustentabilidade.
25) Aponte abaixo a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do Controle Social da Gestão
do Trabalho no âmbito do SUAS, de acordo com a NOB
RH/SUAS:
“Uma das _____________ da organização da
Assistência Social é a participação da população, por
meio
de
_____________________________,
na
formulação e no controle dos serviços socioassistenciais
em todos os níveis de governo. A participação popular
pelo controle social é um das características do
__________________________, no qual a população,
mesmo após a escolha de seus representantes pelo
voto, possui o objetivo de acompanhar, contribuir e
fiscalizar a ação do _________________, visando à
maior efetividade dos direitos fundamentais.”
a) Metas; Conferências; Controle Social; Assistente
Social.
b) Formas; Fóruns; SUAS; Funcionário Público.
c) Ações; Leis; Sistema democrático; Poder Público.
d) Direções; Metas; Objetivo; Estado.
e) Diretrizes; Organizações representativas; Estado
Democrático de Direito; Agente público.

26) ECA, art. 10 - Os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares são obrigados a:
I – Manter registro das atividades desenvolvidas, através
de prontuários individuais, por prazo indeterminado.
II – Identificar o recém-nascido mediante o registro de
sua impressão plantar e digital e da impressão digital da
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela
autoridade administrativa competente.
III – Proceder a exames visando o diagnóstico e a terapêutica de anormalidades no metabolismo do recémnascido, bem como prestar orientação aos pais.
IV – Fornecer declaração de nascimento onde constem
necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
V – Manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.
Assinale a alternativa correspondente às afirmativas
corretas:
a) I, III, IV, V.
b) II, III, IV, V.
c) I, II, IV, V.
d) I, II, III, IV, V.
e) III, IV, V.
27) Segundo o Estatuto do Idoso, em seu art. 28, o
Poder Público criará e estimulará programas de:
a) Profissionalização especializada para os idosos,
aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas.
b) Cadastramento da população idosa em base territorial.
c) Conselho municipal do idoso.
d) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a
divulgação de informações de caráter educativo sobre os
aspectos biopsicossociais de envelhecimento.
e) Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.
28) Indique a alternativa INCORRETA.
A LOAS, em seu art. 4,º define que a Assistência Social
rege-se pelos seguintes princípios:
a) A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.
c) 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.
d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
e) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas
e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua
concessão.
29) Ainda sobre a LOAS, em seu art. 14, compete ao
Distrito Federal, EXCETO:
a) Destinar recursos financeiros para o custeio do
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante
critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência
Social do Distrito Federal.
b) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
c) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações
assistenciais de caráter de emergência.
d) Atender às ações assistenciais de caráter de
emergência.
e) Prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23
desta Lei.

30) Conforme previsto no art. 52 do Estatuto do Idoso, as
entidades governamentais e não governamentais de
atendimento ao idoso serão fiscalizadas:
a) Pelos conselhos do idoso, Ministério Público,
Vigilância Sanitária e outros previstos em lei.
b) Pelo Ministério Público e Poder Público Municipais.
c) Apenas pelos Conselhos do Idoso.
d) Apenas pelo Ministério Público.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

