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Questão 1

(ESAF, 2016 ANAC) A charge é construída com base

A no medo da aterrizagem que têm as pessoas no momento do pouso.
B na exagerada religiosidade demonstrada por alguns comissários de bordo.
C na aterrizagem sempre tida como perigosa no aeroporto de Congonhas.
D nos passageiros que costumam viajar com terço e crucifixo nas mãos.
E nos pousos em São Paulo em dias de tempestade com ventos fortes.

Questão 2 (OBJETIVA, 2016 CAXIAS DO SUL) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa em que todas
as palavras estão redigidas CORRETAMENTE:

A A carga de afetividade é gerada pela famílha, que permite aos pais influência, pelo menos inicial, na
formação dos valores dos filhos.

B A função de cuidador de idosos está em alta com o envelhecimento da população, porém, esse profis-
sional não oferece um serviço médico, é uma companhia.

C Secretário de Cultura e gerente da vigilância foram demitidos após flagante de água parada em órgão
de vigilância.

D Em época de crise são feitas ofertas arrazadoras em produtos de saldo, principalmente, e muitos
consumidores se preparam para as campanhas de liquidação.
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Questão 3 (FCC, 2018 ADAGRI)
Visitante
ao penetrar neste país
deixe a alma entreaberta
quem dorme em São Luís
acorda poeta.

(Adaptado de: CASSAS, Luís Augusto. A poesia sou eu − Poesia reunida. Rio de Janeiro, Imago, 2012, v.
2, p. 410)

A oração “ao penetrar neste país” exprime circunstância de:

A causa.
B tempo
C concessão
D lugar
E finalidade.

Questão 4 (FAU-UNICENTRO, 2016 JUCEPAR) No período: “ANS reforça campanha contra o mosquito
transmissor da dengue e zika”. O termo em destaque refere-se a:

A Verbo.
B Adjetivo.
C Pronome.
D Preposição.
E Advérbio.
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Questão 5 (CESPE, 2016 TRE)

Em cada uma das opções a seguir é apresentado trecho do texto Ativismo judicial e artigo 41-A:… —
entre aspas — seguido de uma proposta de reescrita desse trecho. Assinale a opção em que a proposta de
reescrita mantém a correção gramatical e o sentido original do texto.

A “O status(…) propriedade” (R. 10 a 12): O status de cidadão surgiu a partir do reconhecimento
dos primeiros direitos fundamentais; por isso, foram identificados com a defesa da liberdade e da
propriedade

B “O Estado liberal (…) ser votados” (R. 13 a 17): Identificado com os interesses da burguesia do
século XVIII, o Estado liberal passou a identificar apenas os detentores de direitos políticos — que
correspondiam àqueles que podiam votar e ser votados — como cidadãos

C “cidadão é o indivíduo (…) para a sociedade” (R. 19 a 23): cidadão é o indivíduo consciente de que
pertence à sociedade estatal e consciente da titularidade dos direitos fundamentais, assim como que
deve respeitar a dignidade do outro e contribuir para a sociedade

D “A característica (…) instituições democráticas” (R. 1 a 4): A característica mais consagrada do
Estado democrático de direito é a presença do povo nos atos decisórios do governo, o qual vai além
da simples formação das instituições democráticas

E “No Estado democrático, os próprios indivíduos é que fazem a vontade do Estado” (R. 4 e 5): No
Estado democrático, os próprios indivíduos são quem fazem a vontade do Estado



Corrigido

Questão 6 (CESPE, 2017 TRE) Em sua definição, o voto em branco é aquele que não se dirige a nen-
hum candidato entre os que disputam as eleições. São considerados, portanto, votos estéreis, porque não
produzem frutos. Os votos nulos, por sua vez, são aqueles que, somados aos votos em branco, compõem a
categoria dos votos estéreis, inválidos ou, como denominou o Tribunal Superior Eleitoral, votos apolíticos.
Logo, os votos em branco e os nulos são votos que, a princípio, não produzem resultado nem influenciam
no resultado do pleito.
Ao comparecer às urnas no dia das eleições, o eleitor que apresentar voto em branco ou nulo pode
fazê-lo por diversas razões. Esses motivos podem embasar tanto a postura dos que votam em branco
quanto a dos que votam nulo, pois o resultado final é o mesmo: invalidar o voto. Assim sendo, não é
razoável diferenciar o voto em branco do voto nulo. Deve-se considerar a essência do ato, a sua real mo-
tivação, que é a invalidação. É evidente que não se sabe, ao certo, a razão que motiva cada eleitor a votar
em branco ou nulo; entretanto, em ambos os casos, não há dúvida quanto à invalidade do voto por ele dado.

Renata Dias. Os votos brancos e nulos no estado democrático de direito: a legitimidade das eleições
majoritárias no Brasil. In: Estudos eleitorais, v. 8, n.º 1, jan./abr. 2013, p. 36-8 (com adaptações)

A forma verbal “fazê-lo” remete a (“Ao comparecer às urnas no dia das eleições, o eleitor que apresentar
voto em branco ou nulo pode fazê-lo por diversas razões. Esses motivos podem embasar tanto a postura
dos que votam em branco quanto a dos que votam nulo, pois o resultado final é o mesmo: invalidar o
voto.”)

A “o resultado final”.
B “embasar tanto a postura dos que votam em branco quanto a dos que votam nulo”.
C “voto em branco ou nulo”.
D “apresentar voto em branco ou nulo”.
E “comparecer às urnas no dia das eleições”.

Questão 7 (CESPE, 2017 TRE) Pode-se dizer que a cidadania é essencialmente consciência de direitos
e deveres e exercício da democracia: direitos civis, como segurança e locomoção; direitos sociais, como
trabalho, salário justo, saúde, educação, habitação etc.; direitos políticos, como liberdade de expressão, de
voto, de participação em partidos políticos e sindicatos etc. Não há cidadania sem democracia. O conceito
de cidadania, contudo, é um conceito ambíguo. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão estabelecia as primeiras normas para assegurar a liberdade individual e a propriedade. Nascia a
cidadania como uma conquista liberal. Hoje, o conceito de cidadania é mais complexo. Com a ampliação
dos direitos, nasceu também uma concepção mais ampla de cidadania. De um lado, existe uma concepção
consumerista de cidadania (direito de defesa do consumidor) e, de outro, uma concepção plena, que se
manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de novos direitos e na participação direta da
população na gestão da vida pública, por meio, por exemplo, da discussão democrática do orçamento.
Esta tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na construção de uma
democracia participativa, superando os limites da democracia puramente representativa.

Moacir Gadotti. Escola cidadã – educação para e pela cidadania. Internet: (com adaptações).

No texto, o termo “que”, em “Esta tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que tem
ajudado na construção de uma democracia participativa, superando os limites da democracia puramente
representativa.”, remete a

A “prática”.
B “nível”.
C “poder local”.
D “discussão”.
E “orçamento”.
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Questão 8 (FGV, 2016 CODEBA)

O título dado ao texto – Atividade humana causa “marcas evidentes” no registro geológico – indica:

A uma estratégia de suspense a fim de atrair leitores.
B uma conclusão de um estudo citado no texto.
C uma tese amplamente conhecida por geólogos.
D uma hipótese a ser futuramente verificada.
E uma explicação metalinguística do termo “Antropoceno”.
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Questão 9 (UFMT, 2016 TJ)

No trecho É como contar o fim da piada no início, a palavra como contribui para estabelecer sentido de
comparação. Assinale a afirmativa em que essa palavra NÃO apresenta esse sentido.

A O governante que despreza as leis do país é como o assaltante que não respeita a propriedade alheia.
B Como as ondas do mar, fogem meus sonhos de menina sem deixar vestígios no tempo.
C A busca da vitória na vida profissional exige competência e trabalho, como qualquer outra busca.
D O fato, como o candidato esbravejou em seu discurso, não passa de intriga de campanha eleitoral.

Questão 10 (FAU-UNICENTRO, 2016 JUCEPAR) Na frase: Estamos aqui para a realização das ativi-
dades propostas pelos professores. A oração destacada indica:

A Causa.
B Consequência.
C Tempo.
D Finalidade.
E Concessão.

Matemática

Questão 11 (CESPE, 2016 CPRM) Três caminhões de lixo que trabalham durante doze horas com a
mesma produtividade recolhem o lixo de determinada cidade. Nesse caso, cinco desses caminhões, todos
com a mesma produtividade, recolherão o lixo dessa cidade trabalhando durante

A 6 horas.
B 7 horas e 12 minutos.
C 7 horas e 20 minutos.
D 8 horas.
E 4 horas e 48 minutos.
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Questão 12 (IDECAN, 2016 UFPB) Clarissa deseja fazer patê de atum, misturando apenas maionese e
atum até atingir o ponto. Para isso, ela utiliza 648g de atum e vai acrescentando maionese de tal forma
que a mistura final possua 40% de maionese. Quantos gramas de maionese Clarissa irá usar para fazer este
patê de atum?

A 260 g.
B 389 g.
C 432 g.
D 1.080 g.

Questão 13 (CESPE, 2016 CPRM) Quando o reservatório de água de determinado município atingiu
sua capacidade máxima, iniciou-se um período de seca, sem nenhuma chuva. As autoridades municipais,
temendo desabastecimento, estabeleceram que seria iniciado um racionamento quando o nível do
reservatório atingisse 20% de sua altura máxima. Decorridos x dias sem chuva, a altura do nível da água
no reservatório foi estimada pela função y = −0, 1x+ 16 em metros.

Nesse caso, não havendo chuva por um longo período, o racionamento será iniciado em

A 128 dias.
B 40 dias.
C 160 dias.
D 158 dias.
E 140 dias.

Questão 14 (UFMT, 2016 TJ) Segundo dados adaptados da Revista Veja de janeiro/2016, antes do vírus
Zika, ocorriam, em média, no Brasil, 150 registros por ano de casos de microcefalia. Depois do vírus Zika,
em 05 de janeiro de 2016, foram registrados, somente no estado de Pernambuco, 1.110 casos de microce-
falia, que representam 37% do total de casos registrados no país nessa data. A partir dessas informações,
qual foi o percentual de crescimento de casos de microcefalia no Brasil em 05/01/2016 em relação à média
anual antes do vírus Zika?

A 200%
B 1.000%
C 2.000%
D 100%

Questão 15 (VUNESP, 2016 UNESP) Sabe-se que a razão entre a medida da largura e a medida do
comprimento de um terreno retangular é de 5 para 7. Se a medida do comprimento é 21 m, então a área
desse terreno, em m², é igual a

A 315.
B 350.
C 375.
D 410.
E 432.

Questão 16 (PIBFC, 2016 EMDEC) Paulo comprou dois pacotes de balas: um contendo 84 balas e outro
contendo 74 balas e as distribuiu em quantidades iguais para 12 pessoas. Nessas condições o total de balas
que restou à Paulo foi:

A 0
B 1
C 2
D 3
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Questão 17 (BIORIO, 2016 ELETROBRÁS) Olívia, Neide, Paula, Mônica e Renata são amigas. Olívia
é mais alta que Renata. Paula é mais baixa do que Neide. Neide é mais baixa do que Mônica. Olívia
é mais baixa do que Neide. Paula é mais alta do que Olívia. Das cinco, a mais alta e a mais baixa são
respectivamente:

A Mônica e Renata.
B Neide e Olívia.
C Olívia e Mônica.
D Paula e Renata.
E Mônica e Paula.

Questão 18 (VUNESP, 2016 UNIFESP) Em uma casa, a razão entre o número de copos coloridos e o
número de copos transparentes é 3/5. Após a compra de mais 2 copos coloridos, a razão entre o número
de copos coloridos e o número de copos transparentes passou a ser 2/3. O número de copos coloridos
nessa casa, após a compra, é

A 24.
B 23.
C 22.
D 21.
E 20.

Questão 19 (IBFC, 2016 EMDEC) Carlos almoçou em certo dia no horário das 12:45 às 13:12. O total de
segundos que representa o tempo que Carlos almoçou nesse dia é:

A 1840
B 1620
C 1780
D 2120

Questão 20 (VUNESP, 2016 UNESP) Uma empresa alugou uma quadra esportiva para um grupo de
colegas de trabalho por um preço fixo. Se o valor do aluguel for dividido igualmente entre 20 pessoas,
cada uma pagará n reais. Entretanto, se a divisão for entre 16 pessoas, cada uma pagará n + 6,50 reais. O
valor, em reais, do aluguel dessa quadra é igual a

A 460.
B 485.
C 520.
D 565.
E 600.

Assistência Social
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Questão 21 A Lei de Regulamentação Profissional do Assistente Social no Brasil:

A altera a denominação dos órgãos de fiscalização do exercício profissional, transformando-os em uma
entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo de disciplinar e defender o
exercício profissional;

B marca um profundo retrocesso para a profissão, pois não abarca a realidade profissional e social na
qual o assistente social está inserido na contemporaneidade;

C permite que a expressão ”Serviço Social” seja utilizada por instituições cuja natureza implique
serviços sociais, desde que possuam caráter público;

D compreende o Serviço Social Clínico como uma modalidade de atendimento liberal, cuja prática
somente poderá ser facultada aos assistentes sociais que comprovarem ter realizado curso de Psi-
canálise;

E institui o Exame de Proficiência em todo o território nacional, com provas a serem realizadas an-
ualmente, tendo sua aprovação vinculada à concessão da autorização para atuar como assistente
social.

Questão 22 Acerca da Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, julgue os itens subse-
quentes. Uma prerrogativa essencial para o exercício da profissão de assistente social é que o profissional
realize o prévio registro no CFESS.

A Certo
B Errado

Questão 23 A respeito dos direitos da Criança e do Adolescente, presentes na Lei 8069/93, assinale a
alternativa correta.

A A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se pro-
longará por mais de 1 ano, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

B A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente
da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

C O adotante há de ser, pelo menos, dezessete anos mais velho do que o adotando.
D A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão

do poder familiar.
E É dever da família velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Questão 24 Julgue os itens subsecutivos, acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Quando a mãe estiver sujeita de dois ou mais anos de reclusão por condenação criminal, ela perderá o
poder legal sobre seus filhos menores devendo a tutela das crianças ser direcionada a instituição pública
de guarda de menores, desde que seja na mesma unidade Federada.

A Certo
B Errado
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Questão 25 Um conselheiro tutelar, ao passar por um parquinho, observa Ana corrigindo o filho, João,
por ele não permitir que os amigos brinquem com o seu patinete. Para tanto, a genitora grita, puxa o
cabelo e dá beliscões no infante, na presença das outras crianças e mães, que assistem a tudo assustadas.

Assinale a opção que indica o procedimento correto do Conselheiro Tutelar.

A Requisitar a Polícia Militar para conduzir Ana à Delegacia de Polícia e, após a atuação policial, dar
o caso por encerrado.

B Não intervir, já que Ana está exercendo o seu poder de correção, decorrência do atributo do poder
familiar.

C Intervir imediatamente, orientando Ana para que não corrija o filho dessa forma, e analisar se não
seria recomendável a aplicação de uma das medidas previstas no ECA.

D Apenas colher elementos para ingressar em Juízo com uma representação administrativa por des-
cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.

Questão 26 Acerca das atribuições do Conselho Tutelar determinadas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa correta.

A O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não jurisdicional, destaca‐se no aconselhamento e
na orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente, inclusive na hipótese de inclusão
em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

B O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza não jurisdicional, não é competente para en-
caminhar ao Ministério Público as ocorrências administrativas ou criminais que importem violação
aos direitos da criança e do adolescente.

C O Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em decorrência
de sua natureza jurisdicional não autônoma.

D O Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente.

Questão 27 Se o idoso ou seus familiares não possuir condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento no âmbito:

A Dos Conselhos Municipais da Saúde.
B Da Assistência Social.
C Dos Conselhos Estaduais dos Idosos.
D Da Procuradoria da União.

Questão 28 A garantia de um salário mínimo 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 regulamentação em lei, é uma previsão constitucional que atribui um benefício.

A independentemente de contribuição, configurando forma de assistência social.
B financiado exclusivamente por contribuições sociais incidente sobre a receita ou faturamento da

empresa. que pode ser majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio.
C De caráter contributivo, do regime geral de previdência social.
D que será instituído pelo regime de previdência privada, de caráter complementar.

Questão 29 Julgue os próximos itens no que concerne à assistência social.

Promoção da integração ao mercado de trabalho não se insere entre os objetivos da assistência social, que
visa, sobretudo, proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.

A Certo
B Errado
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Questão 30 Julgue os próximos itens no que concerne à assistência social.

A assistência social é prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição à seguridade social.

A Certo
B Errado
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Gabarito Definitivo: Assistente Social
Nome completo (por extenso - legível):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serão consideradas válidas somente as respostas dadas exclusivamente nesta folha, as demais serão
ignoradas.

Questão 1: A B C D E

Questão 2: A B C D

Questão 3: A B C D E

Questão 4: A B C D E

Questão 5: A B C D E

Questão 6: A B C D E

Questão 7: A B C D E

Questão 8: A B C D E

Questão 9: A B C D

Questão 10: A B C D E

Questão 11: A B C D E

Questão 12: A B C D

Questão 13: A B C D E

Questão 14: A B C D

Questão 15: A B C D E

Questão 16: A B C D

Questão 17: A B C D E

Questão 18: A B C D E

Questão 19: A B C D

Questão 20: A B C D E

Questão 21: A B C D E

Questão 22: A B

Questão 23: A B C D E

Questão 24: A B

Questão 25: A B C D

Questão 26: A B C D

Questão 27: A B C D

Questão 28: A B C D

Questão 29: A B

Questão 30: A B
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