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Texto
Diálogo sobre a amizade
Cícero

Vantagens que traz consigo a amizade.

Mas tirando-se tantos e tão grandes proveitos da amizade, o maior de todos é o que
faz conceber belas esperanças, para tudo que possa sobrevir, e não deixa que desfaleçam ou
se acovardem os ânimos. Porque o verdadeiro amigo vê o outro como a uma imagem de si
mesmo. E assim, se fazem presentes ou ausentes, fartos ou necessitados, poderosos ou
fracos, e o que é mais difícil de crer, vivos ou mortos. Tal é a honra, o desejo, a memória que
sempre os acompanha dos seus amigos. Deste modo, a morte de uns parece ditosa e a vida
dos outros digna de louvor. Mas se se desterra do mundo a união da benevolência, nenhuma
casa, nenhuma cidade subsistirá, nem ainda o cultivo dos campos poderá permanecer; e se
por isto não se entende bastante quanta seja a força da amizade e da concórdia, das
dissensões e discórdias, poder-se-á entender. Porque, que casa há tão forte, que cidade tão
estável, que os ódios e as discórdias não possam derrubar? De onde se pode conhecer
quanto bem se encerra na amizade.
De certo homem, douto agrigentino, conta-se haver deixado escrito em versos
gregos, que quantas coisas existem e se movem na máquina do Universo, une-as e as contrai
a amizade, e dissipa-as e as desfaz a discórdia, e esta é uma verdade geralmente conhecida
e acreditada pela experiência. E assim, se alguma vez interpôs um amigo os seus ofícios,
oferecendo-se ao perigo, ou a acompanhar a outro no perigo que se encontra, nenhum deixa
de aplaudi-lo com os maiores louvores. Que gritos de aclamação não se moveram em todo o
teatro com a nova fábula do meu hóspede e amigo M. Pacuvio, quando ignorando o Rei qual
dos dois era Orestes, Pilades dizia que era ele, para morrer em seu lugar e Orestes
assegurava mui deveras que ele é que era, isto como se fosse certo? Aplaudiram os
espectadores sendo fingido, então que imaginaremos que fariam se fosse certo? Bem
mostrava sua inclinação a natureza, pois fazia parecer bem em outros o que talvez não
poderiam neles fazer em caso semelhante. Até aqui parece que vos declarei o meu sentir
acerca da amizade. Se alguma coisa resta (bem creio que será muito), podeis perguntar, se
vos parece, aos que falam sobre estes assuntos.
(...)
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Questão 1
O texto de Cícero constitui:
a)
b)
c)
d)
e)

uma comparação entre a amizade e o ódio.
um confronto entre a amizade e o ódio.
um discurso sobre qualidades de um amigo.
uma apologia à amizade.
um conto sobre a amizade.
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Questão 2
O objetivo do autor é dizer das vantagens da amizade, destacando dentre elas:
a) a idéia de que a amizade constrói cidades sólidas e amigos inseparáveis.
b) a construção da crença no porvir e a manutenção da disposição e coragem de
viver.
c) a sensação de que o ódio jamais prevalecerá sobre a terra.
d) o sentimento de que, se existe amizade, jamais existirá o ódio.
e) a idéia de que o ódio é mais forte que a amizade e sobre ela prevalece.
Questão 3
De acordo com os conceitos modernos da teoria da linguagem, pode-se dizer que
o autor usou, para ilustrar seu ponto de vista sobre a amizade, de:
a)
b)
c)
d)
e)

fábulas.
contos.
exemplos.
parábolas.
metáforas.

Questão 4
Quanto à sintaxe do texto, a maioria das orações está disposta em ordem:
a)
b)
c)
d)
e)

indireta.
direta.
objetiva.
subjetiva.
inversa.

Questão 5
A paravra "agrigentino" na frase "De certo homem, douto agrigentino, conta-se
haver deixado escrito em versos gregos" significa:
a)
b)
c)
d)
e)

natural de Agrigento.
cheio de rancor.
mal humorado.
sábio e estudioso.
poeta e filósofo.
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Questão 6
Na frase do subtítulo "Vantagens que traz consigo a amizade" os termos
grifados têm, respectivamente as seguintes funções sintáticas:
a)
b)
c)
d)
e)

objeto direto; adjunto adnominal, sujeito.
sujeito; objeto indireto; objeto direto.
sujeito; objeto direto; objeto direto.
objeto direto; adjunto adverbial; sujeito.
sujeito; adjunto adnominal; objeto direto.

Questão 7
Identifique no texto o referente dos termos grifados na frase "une-as e as contrai a
amizade, e dissipa-as e as desfaz a discórdia" para depois definir-lhes a forma e a função
sintática, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

pronome oblíquo; pronome reto; objeto direto; adjunto adnominal.
pronome oblíquo; preposição; objeto direto; objeto indireto.
pronome oblíquo; pronome oblíquo; objeto direto; objeto direto.
pronome oblíquo; artigo; objeto direto; objeto indireto.
artigo; artigo; objeto indireto; objeto direto.

Questão 8
O sujeito da frase "quando ignorando o Rei qual dos dois era Orestes, Pilades
dizia que era ele, para morrer em seu lugar " é:
a)
b)
c)
d)
e)

Orestes.
o Rei.
Pilades.
ele.
os dois.

Questão 9
Da frase "quanta seja a força da amizade e da concórdia, das dissensões e
discórdias, poder-se-á entender" os termos grifados podem assim ser descritos,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

objeto indireto; colocação pronominal em mesóclise.
objeto direto; colocação pronominal em mesóclise.
objeto direto; colocação pronominal em próclise.
objeto indireto; colocação pronominal em ênclise.
objeto direto; colocação pronominal em mesóclise.
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Questão 10
Observe a charge de Quino:

Agora, sobre ela escolha a alternativa que reúna as afirmações corretas,
formuladas a partir da interpretação do questionamento de Mafalda:
I- O tempo que existe é o presente.
II- O passado e o futuro são noções construídas sobre o presente.
III- O tempo é irreal.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II e III.
I e III.
somente III.
I e II.

MATEMÁTICA
Questão 11
A Secretaria de Ação Social recebeu do governo uma verba de R$ 260 000,00
para ser dividida entre 3 projetos A, B, e C em partes diretamente proporcionais ao
número de famílias atendidas diretamente em cada projeto. O projeto A atende 60
famílias, o projeto B, 20 famílias e o projeto C, 50 famílias. Então a parte da verba que
coube ao projeto B foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 40 000,00
R$ 100 000,00
R$ 80 000,00
R$ 120 000,00
R$ 50 000,00
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Questão 12
Uma associação beneficente organizou um almoço para arrecadar fundos para
um projeto social. O ingresso para o almoço custou R$ 12,00 para os homens e R$ 10,00
para as mulheres. Ao todo foram vendidos 210 ingressos e arrecadados R$ 2 360,00.
Sabendo que cada pessoas comprou apenas 1 ingresso, o número de mulheres que
compraram ingresso foi:
a)
b)
c)
d)
e)

90
100
110
80
130

Questão 13
Uma caixa contém 15 bolas sendo 8 vermelhas e 7 brancas. Paulo retirou 3
dessas bolas, uma após a outra, sem reposição. As duas primeiras bolas retiradas são
vermelhas. Então a probabilidade de que a terceira bola seja também vermelha é:
a)

4
7

b)

1
14

c)

1
7

d)

1
8

e)

3
7

Questão 14
Para a campanha “Inverno sem frio” a Secretaria de Ação Social de uma cidade
resolveu distribuir agasalhos. Oito costureiras foram contratadas e elas confeccionaram
320 agasalhos em 6 dias de trabalho. Feita a distribuição destes agasalhos, devido a um
forte temporal, várias famílias ficaram desabrigadas. Quantas costureiras que trabalham
no mesmo ritmo das primeiras, a Secretaria de Ação Social precisa contratar para
produzir 480 agasalhos em apenas 4 dias?
a)
b)
c)
d)
e)

12
16
18
10
20
5

Questão 15
Numa biblioteca, metade dos livros são livros técnicos e três oitavos são
romances. Além desses, completam o acervo dessa biblioteca, 360 livros de ficção
científica. Então o total de livros técnicos dessa biblioteca é:
a)
b)
c)
d)
e)

1080
1440
1800
2880
2520

Questão 16
Estão inscritos 300 alunos para realizar as provas do curso supletivo nas
disciplinas Português, Matemática e Geografia. Cada inscrito fará prova em uma única
disciplina. Sabe-se que 35% dos alunos são homens e 40% dos homens estão inscritos
em Português. 25% do total de alunos está inscrito em Geografia, sendo 30 os homens
inscritos para essa disciplina. O número de homens e mulheres inscritos em Matemática é
o mesmo. Então o total de inscritos para a prova de Português é:
a)
b)
c)
d)
e)

150
66
105
75
159

Questão 17
Aumentando-se a medida do lado de um quadrado em 2 m, a sua área fica
aumentada de 52 m². Então o lado deste quadrado mede:
a)
b)
c)
d)
e)

10 m
12 m
8m
24 m
15 m

Questão 18
Dentre as 50 crianças atendidas por uma creche, 30 foram vacinadas contra
gripe, 23 tomaram vacina Sabin mas 9 não tomaram nenhuma dessas vacinas. Então o
número de crianças que tomou vacina contra a gripe e a Sabin é:
a)
b)
c)
d)
e)

12
11
18
3
6
6

Questão 19
O produto de dois números naturais é 1200 e um deles é igual a três vezes o
outro. Então o menor desses números é:
a)
b)
c)
d)
e)

40
30
12
20
60

Questão 20
A tabela seguinte mostra o resultado de um levantamento feito entres as 120
famílias cadastradas num programa social da prefeitura relativamente ao número de
filhos.
Distribuição das famílias cadastradas segundo o número de filhos
Categoria
Número de filhos
Número de famílias
F2
2
18
F3
3
?
F4
4
36
F5
5 ou mais
48
Então o gráfico que representa essa distribuição é:
F5

F5

F2

a)

F2

d)
F4
F4

F3

F3

F5

F5

F2

b)

F2

e)

F3

F4

F4
F3

F2

c)

F5
F3

F4
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
A Constituição Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã traduz o
compromisso do Estado para com a sociedade brasileira com ênfase na garantia de
direitos sociais. Para tanto projeta:
a)
b)
c)
d)
e)

um novo marco jurídico para a sociedade brasileira, com ênfase na
contribuição social para acesso a proteção social.
um modelo institucional redistributivo em direção mais universalista e
igualitária de organização da proteção social no país.
um modelo institucional que prioriza políticas e práticas assistencialistas
capazes de promover a cidadania.
uma mudança de paradigmas que garante ao cidadão brasileiro o acesso à
previdência social.
um modelo institucional democrático através da participação dos conselhos de
direitos nas diferentes instancia decisórias do Estado.

Questão 22
Para o bom desempenho da ação profissional é fundamental a formação e
capacitação continuada do profissional, assim como a constante observância dos
pressupostos éticos norteadores da profissão, nas diferentes relações com os atores
sociais. Pode-se afirmar que as instituições empregadoras, independentes de sua
natureza pública ou privada, devem garantir ao assistente social:
a)
b)
c)
d)
e)

livre acesso à população usuária; condições condignas de trabalho;
informações necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais.
exercício de sua autoridade em relação aos usuários dos serviços.
informações necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais e à
utilização de recursos institucionais para fins partidários e eleitorais.
livre acesso à população usuária e intervenção na prestação de serviços
efetuados por outro profissional.
integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do
profissional, bem como exercer sua autoridade em relação aos usuários dos
serviços.
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Questão 23
O Código de ética profissional constitui-se em um instrumento imprescindível por
expressar o ideário profissional e normatizar direitos, deveres e responsabilidade do
assistente social no exercício das atividades inerentes à profissão. Nas relações com a
categoria e outros profissionais é dever do assistente social:
a)
b)
c)
d)
e)

respeitar as normas e princípios éticos e eximir-se de denunciar atos que
contrariem os postulados éticos.
realizar critica pública ao colega e outros profissionais quando não concordar
com suas ações e intervir imediatamente em seu trabalho.
incentivar sempre que possível a prática interdisciplinar e ser solidário com
outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem
os postulados éticos.
mobilizar sua autoridade funcional ao ocupar uma chefia para intervir na
prestação de serviços efetuados por outro profissional.
repassar ao seu substituto parte das informações necessárias à continuidade
do trabalho.

Questão 24
De acordo com a Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade com vistas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É de
competência do Poder Público organizar a seguridade com base, entre outros, em quais
dos objetivos abaixo:
a)
b)
c)

garantia de aposentadoria a todo trabalhador independente de contribuição.
universalidade e centralização das ações na esfera municipal.
universalidade; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços.
d) prestação de serviços diferenciados as populações urbanas e rurais.
e) garantia dos mínimos sociais.

Questão 25
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 9.069 de 13/07/90),
Título V que trata do Conselho Tutelar, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

o exercício efetivo da função de conselheiro não constitui serviço público
relevante.
as decisões do Conselho Tutelar não poderão ser revistas pela autoridade
judiciária e nem a pedido de quem tenha legítimo interesse.
o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e jurisdicional.
é atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente.
em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por oito
membros escolhidos pela comunidade local, com mandato de três anos, não
sendo permitido a recondução.
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Questão 26
De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8742 de 7/12/1993) o
benefício de prestação continuada:
a)
b)
c)
d)
e)

deve ser revisto a cada quatro anos para avaliação de continuidade das
condições que lhe deram origem.
não pode ser extensível ao portador de deficiência ou idoso quando internado.
é a garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso com 70 anos ou mais sem condições de prover sua manutenção.
só pode ser assegurado ao portador de deficiência ou idoso, no município em
que residem.
não pode ser acumulativo pelo beneficiário com qualquer outro âmbito da
seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Questão 27
A Assistência Social de acordo com a Lei Orgânica da Assistência (Lei 8742 de
7/12/1993) é entendida como:
a)
b)
c)
d)
e)

direito do cidadão e dever a sociedade civil.
conjunto de ações exclusivas da iniciativa pública.
política contributiva para prover mínimos sociais.
política de seguridade social não contributiva.
política focalizada na proteção a maternidade e a infância.

Questão 28
As pessoas portadoras de deficiência têm assegurado o pleno exercício dos
direitos individuais, sociais e sua efetiva integração social conforme preconiza a Lei 7853
de 24/10/1989. É correto afirmar que a Lei determina:
a)
b)
c)
d)
e)

que a sociedade civil deve assegurar às pessoas portadoras de deficiência o
direito à saúde, ao lazer e à previdência social.
que a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de
trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades de
Administração Pública e do setor Privado.
que o Ministério Público não pode intervir nas ações públicas, coletivas ou
individuais relacionadas à deficiência das pessoas.
que é motivo de advertência verbal, negar, sem justa causa, a alguém, por
motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho.
que fica a critério das unidades hospitalares e congêneres, ofertarem
programas de educação especial em nível pré-escolar aos educando
portadores de deficiência.
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Questão 29
A Gestão da Política Nacional da Assistência Social na perspectiva do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS - preconiza:
a)
b)
c)
d)
e)

o desenvolvimento de serviços, programas e projetos em parceria com o
Conselho Municipal da Assistência Social.
uma regulação e organização da assistência social de acordo com a realidade
de cada região do país.
o atendimento seletivo ao usuário da Assistência Social.
o desenvolvimento de serviços e programas com a participação da sociedade
civil.
um modelo de gestão descentralizado e participativo, com vistas à regulação e
organização em todo território nacional das ações assistenciais.

Questão 30
Ao fazermos uma análise sobre as Políticas sociais públicas, podemos dizer que
elas expressam:
a)
b)
c)
d)
e)

formas de intervenção coercitiva do Estado na esfera social.
efetivação dos direito civis.
formas de intervenção estatal sobre as manifestações da questão social.
intervenção da sociedade civil sobre a dinâmica social.
direitos civis e políticos do cidadão.

Questão 31
É objetivo da Política de Assistência Social:
a)
b)
c)
d)
e)

prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica
e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
estimular a participação social.
prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção a todos os
cidadãos independente da raça, credo ou condição social.
centralidade das ações no individuo.
dar ênfase aos serviços assistenciais na área urbana com vista a minimizar a
violência.

Questão 32
De acordo com Iamamoto, 2001 a burguesia brasileira tem suas raízes imbricadas
nas bases:
a)
b)
c)
d)

revolucionárias da sociedade burguesa.
do capitalismo tardio.
do poder democrata.
do poder oligárquico e à sua renovação diante da expansão dos interesses
comerciais, financeiros e industriais.
e) do processo de globalização da economia.
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Questão 33
O Assistente Social como membro de uma equipe multidisciplinar tem como
papel:
a)
b)

assessorar programas nas diferentes esferas governamentais.
planejar, implantar, implementar, controlar e avaliar programas setoriais ou
globais de desenvolvimento social local, regional ou nacional.
c) equacionar os resultados dos programas, projetos e serviços.
d) realizar entrevistas e acompanhamentos de casos individuais.
e) elaborar instrumentos de coleta de dados.
Questão 34
O projeto de intervenção se constitui em um componente básico para o exercício
da profissão de assistente social, pois contribui para uma organização sistemática das
ações técnica - profissionais e éticas políticas em resposta às expressões da questão
social presente no cotidiano profissional. Podemos afirmar que na elaboração do Projeto
de Intervenção:
a)
b)
c)
d)
e)

identificar a questão social a ser trabalhada constitui passo preliminar e
fundamental.
o primeiro passo é identificar o público alvo da intervenção.
o estabelecimento de procedimentos, métodos, técnicas e estratégias de
identificação precedem à delimitação dos objetivos.
o objetivo geral desdobra-se em atividades consideradas necessárias para o
equacionamento da questão objeto da intervenção.
a dimensão investigada subsidia a elaboração de projetos de intervenção.

Questão 35
Vários autores, dentre eles Maria Carmelita Yasbek, José Paulo Netto e Marilda
Iamamoto, compreendem que a emergência e profissionalização do Serviço Social têm
como elemento fundamental:
a)
b)
c)
d)
e)

a assistência social.
a política social.
a proteção social.
o Estado de Bem-Estar.
a questão social.

Questão 36
Para José Paulo Netto, a instauração do pluralismo teórico, ideológico e político, a
crescente diferenciação das concepções profissionais e a sintonia da polêmica teóricometodológica profissional com as discussões presentes nas ciências sociais constituem
traços do processo de:
a) renovação do Serviço Social.
b) Intenção de ruptura.
c) modernização conservadora.
d) reatualização do conservadorismo.
e) sincretismo profissional.
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Questão 37
Na perspectiva dialética, pode-se afirmar, sobre o conhecimento científico nas
ciências sociais, que:
a)
b)
c)
d)
e)

a sociedade é regulada por leis naturais e invariáveis a serem descobertas
pelo cientista.
o real se mostra ao pesquisador a partir da sua intencionalidade especulativa.
o conhecimento produzido é socialmente condicionado e dotado de
historicidade.
o conhecimento produzido é isento de ideologia e visa à transformação social.
os juízos de valor do pesquisador direcionam a investigação e por isso devese buscar a imparcialidade.

Questão 38
Iolanda Guerra, ao analisar a razão instrumental do serviço social, considerou que
este necessita de vínculos cada vez mais estreitos com:
a)
b)
c)
d)
e)

um projeto profissional ético-político em defesa dos direitos sociais e humanos
e da democracia.
a formação profissional competente e a reestruturação dos fundamentos
metodológicos do serviço social.
um projeto profissional baseado na neutralidade e racionalidade e na defesa
dos direitos sociais.
os pressupostos históricos, teóricos e metodológicos dos movimentos sociais
em defesa da classe trabalhadora.
a razão instrumental e a neutralidade axiológica que devem fundamentar as
profissões no campo das ciências.

Questão 39
As condições peculiares que determinam o surgimento do Serviço Social marcam
a profissão como:
a)
b)
c)
d)
e)

projeto da classe trabalhadora.
prática social a serviço do operariado.
estratégia de prática social do Estado.
criação típica do capitalismo.
criação típica do liberalismo.
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Questão 40
A abordagem individual ainda hoje é muito solicitada ao Assistente Social em seu
trabalho nas instituições. De acordo com a perspectiva dialética, na abordagem individual
o profissional deve trabalhar com o indivíduo, considerando-o:
a)
b)
c)
d)
e)

isoladamente, como o responsável pelos problemas vivenciados em seu
cotidiano, em função de seu desajustamento social.
sujeito político, integrante de uma classe social, considerado em sua história
pessoal e coletiva, em seu processo, em suas relações, pleno de direitos.
objeto de intervenção do Serviço Social em qualquer área em que a profissão
venha a se inserir.
sujeito da ação profissional, que deve ser orientado a vencer suas dificuldades
de relacionamento interpessoal, ajustando-o a seu meio sócio-econômico.
ser humano que deve ser ajudado a encontrar oportunidades, contribuindo de
maneira sempre mais eficiente para o progresso e o bem-estar da sociedade.

Questão 41
A operacionalização da abordagem coletiva viabiliza-se, em geral, pela discussão
e trabalho com grupos. O procedimento metodológico a ser adotado para iniciar esse
trabalho implica:
a)
b)
c)
d)
e)

utilização das relações grupais na direção da compreensão de seus membros
sobre os limites e possibilidades institucionais.
criação de grupos de abordagem inicial para a apresentação do profissional a
todos os membros da instituição.
inserção nos grupos já existentes para conhecimento dos mesmos e para
apresentação de propostas de mudanças de rumo, caso estejam com
problemas.
dinamização dos grupos que estejam desmotivados, enfatizando a integração
ativa de seus membros na vida da comunidade.
conhecimento da realidade, levantamento dos grupos existentes, dos
interesses da população e discussão com os interessados sobre as ações a
serem desenvolvidas.

Questão 42
Podemos afirmar que o processo da entrevista apresenta cinco etapas
fundamentais. São elas:
a)
b)
c)
d)
e)

preparação da entrevista, ambiente, processamento da entrevista, fechamento
da entrevista e avaliação do entrevistado.
preparação da entrevista, ambiente, processamento da entrevista, análise do
candidato e fechamento da entrevista.
preparação da entrevista, ambiente, processamento da entrevista, análise do
candidato e resultado da entrevista.
preparação da entrevista, aplicação de testes, processamento da entrevista,
análise do candidato e fechamento da entrevista.
preparação da entrevista, ambiente, processamento da entrevista e avaliação
do entrevistador.
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Questão 43
Considerando que uma das formas de intervenção do assistente social é o
trabalho com grupos, assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta:
a)
b)
c)
d)
e)

As atitudes do assistente social em relação ao grupo, e vice-versa, não são
pautadas por valores e ideologias, mas por uma neutralidade técnica.
O assistente social deve ser sempre um facilitador para o grupo, evitando que
outras pessoas possam assumir essa função, que é exclusivamente sua.
Para reconhecer os fenômenos que estão em jogo em uma relação grupal é
suficiente assumir os sentimentos positivos entre os elementos do grupo.
A referência inicial da relação assistente social-grupo se dá a partir do
universo do próprio grupo, ou seja, do nível conceitual, cultural, simbólico e de
aspirações e necessidades expressas pelo grupo e seus elementos.
O autoconhecimento e a auto-aceitação não são condições essenciais para
que o assistente social tenha possibilidades reais de se relacionar
verdadeiramente com o grupo.

Questão 44
As novas tecnologias de gerenciamento da força de trabalho têm apontado para
um discurso de maior participação dos trabalhadores. Essa participação tem se dado
efetivamente na seguinte instância:
a)
b)
c)
d)
e)

gestão das empresas.
política de benefícios sociais.
processos de produção.
política de investimentos das empresas.
processos de contratação de novos trabalhadores.

Questão 45
Considere as seguintes afirmações:
I- É um conjunto de programas, rotinas e procedimentos envolvidos na operação
de um computador.
II- É o equipamento em si, toda a parte física do computador e seus periféricos
(Vídeo, Teclado, CPU, etc).
As afirmações acima referem-se respectivamente a:
a)
b)
c)
d)
e)

(I) - Microprocessador, (II) - Programas
(I) - Memória, (II) - Discos
(I) - Software, (II) - Hardware
(I) - Hardware, (II) - Software
(I) - Rede, (II) - Internet
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Questão 46
É utilizada pelo processador para armazenar os dados que estão sendo
processados, funcionando como uma espécie de mesa de trabalho. A quantidade
disponível, determina quais atividades o processador poderá executar. Caso a quantidade
seja insuficiente, o computador não será capaz de rodar aplicativos mais complexos.
O texto acima refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Discos
Memória Principal
Unidade Lógica Aritmética
Impressora
Caixa de Som

Questão 47
As planilhas eletrônicas são, já há muitos anos, uma ferramenta muito importante
para a organização e processamento de dados. Assinale a afirmação incorreta sobre
planilhas:
a)
b)
c)
d)
e)

As planilhas são compostas basicamente por células, nas quais é possível
colocar valores e fórmulas, por exemplo.
Para formatar visualmente os dados, é possível fundir células vizinhas em uma
célula maior, por meio de uma operação normalmente denominada mesclar.
Os programas mais utilizados de planilhas eletrônicas permitem que sejam
utilizadas várias planilhas dentro de um único arquivo, porém não é possível
referenciar os dados de uma planilha em outra.
Quando uma fórmula de uma célula é copiada ou movida, as planilhas mais
atuais realizam a operação solicitada de forma contextual, modificando a
fórmula para que se adapte à nova posição.
Manualmente ou automaticamente, uma planilha é capaz de recalcular as
fórmulas nela contidas para refletir modificações feitas nos valores das
diversas células.

Questão 48
O Bolsa-Familia, segundo o Governo Federal, “nasceu para atender duas
finalidades básicas: enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de
combater a miséria e a exclusão social, e também promover a emancipação das famílias
mais pobres”. Para ter direito ao benefício, em janeiro deste ano,
a)
b)

a família deve ter pelo menos dois filhos em idade escolar.
os filhos da família beneficiada não podem ter mais de 30% de faltas na
escola.
c) a renda per capita familiar deve ser inferior a R$ 100 reais.
d) a família não pode ter benefícios do programa Bolsa-Alimentação.
e) os filhos da família beneficiada não podem estar registrados no programa
Bolsa-Escola.
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Questão 49
No dia 09 de fevereiro os índios Guajajaras, ainda armados de arco e flexa,
libertaram os reféns da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Os reféns estavam em
poder dos cerca de 200 índios desde o dia 07 do mesmo mês, quando eles ocuparam a
Estrada de Ferro de Carajás. É correto afirmar que, nesse episódio,
a)
b)
c)
d)
e)

os Guajajaras queriam melhor atendimento de saúde da Fundação Nacional
de Saúde.
a CVRD foi acusada de invadir terras da reserva Guajajara.
o protesto indígena foi contra o governo do Espírito Santo por demarcação de
terras.
os Guajajaras não queriam que a Estrada de Ferro Carajás continuasse em
suas reservas.
exigiam a demissão do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Questão 50
O Brasil é primeiro país no mundo a incluir a vacina contra o Rotavirus, no
calendário anual de vacinação. Apesar dos sintomas do Rotavirus não respeitar idade, a
vacina estará disponível em todos os centros de saúde para a faixa etária mais crítica,
que é o de crianças
a)
b)
c)
d)
e)

entre dois a quatro meses de vida.
recém-nascidas a um ano de idade.
com até dois anos de idade.
com até cinco anos de vida.
entre um e seis anos.
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