
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10

26/01/2020

(DOMINGO)

das 14h10min às 18h10min

MATEMÁTICA 11 a 15

CONHECIMENTOS GERAIS 16 a 20

NOCÕES DE INFORMÁTICA 21 a 25

ESPECÍFICAS 26 a 40

1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua Portuguesa, cinco ques-
tões de Matemática, cinco questões de Conhecimentos Gerais, cinco questões de Noções de Informática e quinze 
Específicas. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá: um cartão de respostas oficial. 

• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas (no mínimo 90 min) chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o cartão de 
respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020

PREFEITURAS:
JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO
Secretário Executivo dos Conselhos Socioassistenciais



Os textos 1, 2 e 3 serão utilizados para responder às ques-
tões de 1 a 4.

O BRASIL AINDA ESTÁ A PASSOS LENTOS NO COMBATE 
AO RACISMO
Texto 1
Desde a Constituição de 1988, o combate ao racismo vem avan-
çando no Brasil. O próprio texto constitucional deu o primeiro 
passo quando considerou o racismo crime inafiançável. De lá 
para cá, outras iniciativas e políticas foram surgindo e se conso-
lidando, em grande parte como resultado da luta do movimento 
negro. Bons exemplos são o sistema de cotas nas universidades 
públicas e a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, insti-
tuído em 2011 e comemorado todo dia 20 de novembro.

Disponível em: <www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/
comum/pais-ainda-precisa-avancar-no-combate-ao-racismo>. 

Acesso em 16/09/2019 (adaptado).

Texto 2
Há 30 anos, nascia a atual Constituição do Brasil. Após 20 meses 
de discussões na Assembleia Nacional Constituinte, foi aprova-
da em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro 
do mesmo ano. Chamada de “Constituição Cidadã”, assegurou 
a liberdade de pensamento e consagrou direitos sociais, como 
educação, saúde, moradia e proteção à maternidade e à infân-
cia; direitos trabalhistas, como a introdução da licença-paterni-
dade; e direitos de defesa do consumidor.

Disponível em:<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/22/
constituicao-30-anos-analistas-veem-texto-generoso-em-direitos-

-mas-sem-aplicacao-plena.ghtml. Acesso em 16/09/2019 (adapta-
do).

Texto 3
Quadro 1: Indicadores da desigualdade socioeconômica

Taxa de desemprego Total nacional: 
13 milhões

Pretos/pardos: 8,3 milhões

Taxa de desocupação Brancos: 9,9% Pretos/pardos: 14,6%
Renda média Brancos:  

R$ 2.757,00
Pretos/pardos: R$ 1.531,00

Fonte 1: IBGE, PNAD 2017 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserti-
vas a seguir e suas relações.

Assertiva 1 - A promulgação da Constituição Federal em 1988 
contribuiu para a realização de ações que resultassem no com-
bate ao racismo. Nesse sentido, diversos projetos de políticas 
públicas foram implementados, principalmente o que reconhe-
ceu o sistema de cotas nas universidades. Isso resultou, grosso 
modo, no alcance de vários direitos sociais. No entanto, as con-
quistas relacionadas ao trabalho ainda estão a passos lentos.

PORQUE
Assertiva 2 -  As condições de desigualdades sociais discutidas 
nos dois excertos acima e no Quadro 1 ainda permanecem. O 
preconceito é, por exemplo, enfrentado diariamente pelos ne-
gros. A mão de obra negra usufrui de uma renda média inferior à 
dos brancos. A violência tem se manifestado socialmente porque 
os distanciamentos entre negros e brancos ainda são percep-
tíveis. Assim, quando os direitos são cortados, a classe negra 

sofre bruscamente.

1 - Com base no contexto das assertivas 1 e 2, assinale a op-
ção correta.

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma justi-
ficativa correta da I.

B) A assertiva I é verdadeira, e a II é falsa.

C) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não faz 
relação com a I.

D) As assertivas e I e II são falsas.

E)  A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

2 - Os indicadores quantitativos do Quadro 1 permitem inferir 
que

A) a renda média dos pretos/pardos é maior que a dos 
brancos porque a maioria deles tem trabalho.

B) a taxa de desocupação dos brancos indica que seus 
salários são inferiores aos dos pretos/pardos.

C) a taxa de desemprego dos pretos/pardos é maior que 
a da metade da população nacional.

D) a renda média dos pretos/pardos é duas vezes maior 
que a dos brancos.

E) a taxa de desocupação dos pretos/pardos é inferior à 
dos brancos.

3 - A promulgação da Constituição Federal em 1988 possibilitou 
avanços no combate ao racismo no Brasil. Isso significa que

A) a luta do movimento negro indica a realização de es-
forços para que o crime de racismo seja, em futuro próxi-
mo, considerado inafiançável.

B) a constituição Federal de 1988 assegurou a liberdade 
de rejeição em relação ao direito à educação, saúde, mo-
radia e trabalho.

C) após a promulgação da Constituição Federal em 1988 
o racismo no Brasil avançou significativamente. Por isso, 
os movimentos negros estão, atualmente, realizando 
suas primeiras manifestações.

D) a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, em 
20 de novembro de 2011, resultou do cumprimento dos 
direitos assegurados pela “Constituição Cidadã” .

E) no ato de sua promulgação, em 5 de outubro de 1988, 
a Constituição Federal publicou, também, a lei comple-
mentar do sistema de cotas para ingresso nas universi-
dades públicas.

4 - A chamada “Constituição Cidadã” consagrou direitos sociais. 
A respeito do pleno exercício da cidadania é correto afirmar

I - que os direitos sociais envolvem, por exemplo, educação, 
saúde, moradia e proteção à maternidade e à infância; direi-
tos trabalhistas, como a introdução da licença-paternidade.

II - que os direitos de defesa do consumidor e de cotas para 
ingresso em universidades públicas são exemplos de plena 
cidadania.

III - que a taxa de desocupação dos pretos/pardos é inferior 
à dos brancos porque eles representam a minoria da popula-
ção dos trabalhadores sem emprego.

LÍNGUA PORTUGUESA



IV - que a luta do movimento negro já alcançou grandes con-
quistas, como por exemplo, a criação do Dia Nacional da 
Consciência Negra.

Assinale a assertiva que traz informações corretas.

A) Apenas I e II. D) Apenas I, II e IV.
B) Apenas III e IV. E) I, II, III e IV.
C) Apenas II e III.

Leia o texto a seguir para responder a questão 5.   
NO AEROPORTO

Em apenas mais 20 minutos sairia o vôo da Ponte Aérea 
C3138, e Pedro estava sentado numa poltrona da área de 
espera em Congonhas. Ele abriu o livro na página marcada, 
começou a ler, mas logo desistiu, pensando:  “Que idéia mais 
idiota trazer justamente este livro...” 

[...]. Logo ele acabou concluindo: “O fato é que já não agüen-
to mais essa espera”.

Sem prestar atenção às instruções, ele continuou ruminando:

“... A Sandra disse que sou paranóico, pois vejo problemas 
em tudo. Acho que esqueci de desligar o microondas... Sim, 
acho que isso está me deixando neurótico...”. E assim foi o 
resto da viagem, até o momento em que seu nome foi anun-
ciado ao público do Canecão.

Disponível em: <https://juarezfrmno2008sp.blogspot.com.
br/2010/06/texto-corrigido-de-acordo-com-as-novas.html> (com 

adaptações).

5 - O texto “No Aeroporto” contém palavras que foram reformula-
das pelas regras do Novo Acordo Ortográfico. A respeito dessas 
regras é CORRETO afirmar que

 A) as palavras herói, lâmpada, saúde sofreram a retirada 
de seus respectivos acentos tônicos. 

B) as palavras voo (de voar), zoo (de zoológico), enjoo 
(de enjoar) não são mais acentuadas. 

C) as palavras idéia, asteróide, paranóico não sofreram 
alteração no uso do acento tônico.

D) as palavras microondas, microônibus, autoobservação 
não são separadas por hífen porque suas vogais iniciais 
são iguais.  

E) as palavras  aguento, paranóico  e vôo não sofreram 
qualquer alteração em suas respectivas acentuações.  

Leia o texto a seguir para responder a questão 6. 
“Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os 
seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura 
da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. 
E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que 
o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia 
para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utili-
zava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se 
dirigia aos brutos exclamações e onomatopeias. Na verdade, fa-
lava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que 
elas eram inúteis e talvez perigosas” (Graciliano Ramos, Vidas 
Secas).

6 - Na língua portuguesa há dez classes de palavras, a saber: 

substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Analisando os excertos do 
texto, essas classes estão informadas CORRETAMENTE 

 A) na expressão “Pendia para um lado, para o outro, 
cambaio, torto e feio”, os termos “cambaio, torto e feio”, 
segundo a morfologia, classificam-se em “advérbio”.

B) na expressão “Os seus pés duros quebravam espi-
nhos”, o verbo “quebravam”, segundo a sintaxe, classifi-
ca-se em “transitivo indireto”.

C) na expressão “Vivia longe dos homens”, o termo “ho-
mens”, segundo a morfologia, classifica-se em “substan-
tivo comum” .

D) na expressão “palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade”, o termo “cidade”, segundo a morfologia, clas-
sifica-se “substantivo próprio”.

E) na expressão “sabia que elas eram inúteis e talvez 
perigosas”, os termos “inúteis e perigosas”, segundo a 
sintaxe, classificam-se em  advérbios. 

Leia o texto a seguir.
No enunciado, “_____ dez anos que saímos da zona rural. Na-
quela época o clima era frio porque _______ muitas árvores. 
Hoje os córregos estão secando e _______ pouquíssimas ár-
vores”, o preenchimento de suas lacunas cumpre as regras da 
concordância verbal. 

7 - Marque a assertiva que completa corretamente o texto apre-
sentado.

A) faz, havia, existem D) fazem, haviam, existem
B) faz, havia, existe E) fazem, havia, existe

C) fazem, haviam, existe

Leia o texto a seguir, para responder às questões 8, 9 e 10.

APELO
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primei-
ros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma 
semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia 
de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um 
corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte 
de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da 
noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença 
a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. 

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tem-
pero na salada − o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e 
elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia fura-
da. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a 
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 
Venha para casa, Senhora, por favor.

(Dalton Trevisan)



8 - Assinale a alternativa composta por um fragmento em que se 
pode inferir que há na residência outros moradores.

A) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

B) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no 
lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance 
no espelho”.

C) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”;

D) “Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário 
ficou mudo”;

E) “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com 
os outros: bocas raivosas mastigando”.

9 -  Leia o fragmento a seguir: “Com os dias, Senhora, o leite 
primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: 
a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da 
escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário 
ficou mudo”.

Examinando os termos destacados no fragmento, pode-se afir-
mar que:

I - Senhora é um vocativo, porque há um chamamento ou 
interpelação ao interlocutor.

II - O pronome possessivo sua refere-se à notícia.

III - O pronome oblíquo os refere-se aos jornais.

IV - Até, no caso, é advérbio e tem o sentido de “também”, 
“inclusive”.

Pela leitura e análise das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

10 - Segundo o dicionário Houaiss, apelo é a “interpelação que 
o falante faz ao ouvinte, especialmente através do uso de vocati-
vos”. Na crônica de Dalton Trevisan o trecho que justifica o título 
do texto é:

A) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”.

B) “Que fim levou o saca-rolhas”?

C) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

D) “Venha para casa, Senhora, por favor” .

E) “Acaso é saudade, Senhora?”

MATEMÁTICA
11 - Considere que Lilian fez quatro avaliações durante o ano 
letivo de 2018, e que suas notas estão representadas na tabela 
a seguir. Sabendo que a média final mínima para aprovação é 
sete pontos e que é calculada a partir de uma média ponderada, 
jugue as proposições a seguir.   

NOTAS PESOS
  N1 = ?w 1

    N2 = 6,0 2
    N3 = 7,5 3

  N4 = ? 4

I - Se N1 = 8,0, para que Lilian seja aprovada, será necessá-
rio que N4 assuma qualquer valor superior a 6,0. 

II -  Se N1 = 5,0, para que Lilian seja aprovada o valor de N4 
não pode ser inferior a 8,5. 

III - Se N1 = 6,0, para que Lilian seja aprovada, N4 pode 
assumir qualquer valor superior a 7,5.

IV - Se N1 = 4,0, somente N4 = 9,0 poderá garantir a apro-
vação de Lilian.

A) Apenas a proposição II está correta.

B) Apenas a proposição III está correta.

C) Apenas as proposições I e II estão corretas.

D) Apenas as proposições I e IV estão corretas.

E) Apenas as proposições I e III estão corretas.

12 - Um jogador de basquete vem convertendo em pontos 85% 
dos arremessos de três pontos ao longo de um campeonato. 
Sabendo-se que esse jogador cobrou 120 arremessos de três 
pontos, podemos afirmar que durante o campeonato ele marcou 
para seu time um total de pontos igual a:

A) 420 D) 255
B) 360 E) 102

C) 306

13 - Em uma eleição realizada para escolher o novo represen-
tante dos enfermeiros de um município do estado do Tocantins, 
foram obtidos os seguintes resultados para os candidatos I, II e 
II.

CANDIDATO PERCENTUAL EM 
RELAÇÃO AO TOTAL 

DE VOTOS

NÚMERO DE 
VOTOS

I 38%
II 28%
III 24%

BRANCOS E 
NULOS 200

Dê acordo com os resultados apresentados, a soma do número 
de votos dos dois candidatos mais voltados foi: 

A) 1320     D) 760 
B) 380     E) 950

C) 560  

14 - Em um problema envolvendo operações com conjuntos, 
verificou que o conjunto A possui 3 elementos, o conjunto B 4 
elementos e o conjunto C 2 elementos. Assim, de acordo com as 
proposições a seguir, podemos afirmar que:

I -  ( A ∩ B) ∩ C tem no máximo 2 elementos

II - A ∩ B tem no máximo 2 elementos

III - B ∩ C tem no mínimo 3 elementos



IV - (A ∩ B) ∪ C tem no máximo 4 elementos

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas a proposição I está correta.

B) Apenas a proposição IV está correta.

C) Apenas as proposições I e II estão corretas.

D) Apenas as proposições II e IV estão corretas.

E) Apenas as proposições II e III estão corretas.

15 - Em um concurso público realizado por uma prefeitura do 
estado do Tocantins, um dos critérios de classificação é a nota 
atribuída à prova de conhecimentos gerais realizada. Verificando 
as notas dos candidatos Antônio, Eduardo, Marcos e Paulo, foi 
possível observar que:

I – Antônio teve nota maior que Marcos.

II – Eduardo teve nota menor que Antônio.

III – Marcos teve nota maior que Paulo.

IV – Paulo teve nota menor que Eduardo.

De acordo com as proposições acima, os candidatos que podem 
ter tirado as mesmas notas são:

A) Antônio e Paulo

B) Eduardo e Marcos

C) Marcos e Paulo

D) Eduardo e Paulo

E) Antônio e Marcos

Leia o texto a seguir.

“Há ouro e água”. Isto basta. Depois da fundação solene do pri-
meiro arraial de Goiás, o arraial de Sant’Anna, esse foi o critério 
para o surgimento dos demais arraiais. Para as margens dos rios 
ou riachos auríferos deslocaram-se populações da metrópole e 
de todas as partes da colônia, formando à proporção em que 
se descobria ouro, um novo arraial “(...) que podia progredir ou 
ser abandonado, dependendo da quantidade de riquezas exis-
tentes”. 

PARENTE, Temis Gomes. Fundamentos Históricos do Tocantins. 
Goiânia: UFG, 1999, p.58

16 - A partir das informações do texto, analise as proposições 
relativas à colonização do Tocantins:

I - Conhecida como “Entradas”, os movimentos de penetra-
ção do interior realizados pelos jesuítas, marcaram o início 
da colonização portuguesa na região. Entretanto, somente 
no século XVII os padres da Companhia de Jesus fundaram 
as primeiras aldeias missionárias, da Palma (atual Paranã) e 
do Duro (atual Dianópolis).

II - Com o intuito de colonizar a Amazônia e catequizar os 
índios, sob a responsabilidade do padre capuchinho Yves 
d’Evreus, os franceses foram os primeiros a chegarem na 
região, ao descobrirem a foz do rio Tocantins, por volta de 
1610. 

III - Nas décadas de 1730 e 1740 ocorreram as descobertas 
auríferas no norte de Goiás e, por causa delas, a formação 
dos primeiros arraiais no território onde hoje se situa o esta-
do do Tocantins. Natividade e Almas (1734), Arraias e Cha-
pada (1736), Pontal e Porto Real (1738). 

IV - Após a queda da mineração, o antigo norte de Goiás 
já contava com um movimentado comércio e cidades bem 
estruturadas, fatos que contribuíram para o desenvolvimento 
da região, culminando na criação do estado do Tocantins em 
1988.

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, II e III estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

Leia o texto a seguir para responder a questão.

Com aproximadamente 2.400km de extensão, o rio Tocantins 
é o segundo maior curso d’água 100% brasileiro, ficando atrás 
somente dos cerca de 2.800 km do rio São Francisco. No rio 
Tocantins estão instaladas importantes usinas hidrelétricas, cujo 
potencial de geração de energia elétrica é de, aproximadamente, 
11.500 MW, que corresponde ao terceiro maior do Brasil. Além 
de importante vetor no setor de transporte aquaviário, a região 
se destaca pela agropecuária e mineração. A pecuária apresen-
ta rebanho de 27,5 milhões de cabeças e, na mineração, ocor-
rem importantes províncias minerais como a de Carajás (PA), 
que detém os maiores depósitos de ferro do mundo.

Texto adaptado. Disponível em: https://www.ana.gov.br/sala-de-si-
tuacao/tocantins/saiba-mais-tocantins..

17 - Analise as informações sobre o texto lido.

I - O rio Tocantins nasce entre os municípios goianos de Ouro 
Verde de Goiás e Petrolina de Goiás. 

II - O rio Tocantins também pode ser chamado de Tocantins-
-Araguaia, por se encontrar com o rio Araguaia entre Tocan-
tins e Maranhão. 

III - O Rio Tocantins, com 2.400Km, é o segundo maior curso 
d´água 100% brasileiro.

IV - A Ilha do Bananal, entre os rios Araguaia e Javaés, é con-
siderada a segunda maior ilha fluvial do mundo, constituindo 
uma reserva de preservação permanente.

A partir das informações do texto e análise das assertivas ante-
riores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II, III e IV estão corretas.

B) Apenas I, III e IV estão corretas.

C) Apenas III está correta.

D) Apenas III e IV estão corretas.

E) Apenas II e III estão corretas. 

CONHECIMENTOS GERAIS



18 - Leia o texto a seguir.

A Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia corresponde a 10,8% 
do território brasileiro [...]. Na Região, estão presentes os biomas 
Floresta Amazônica, ao Norte e Noroeste, e Cerrado nas demais 
áreas. A precipitação média anual na região é bem menor do 
que a média nacional.  Possui grande potencial turístico: pesca 
esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, a maior ilha fluvial 
do mundo (Ilha do Bananal), o polo turístico de Belém, o Parque 
Estadual do Jalapão (TO) e o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (GO), reconhecido pelas belas cachoeiras.

Disponível em: https://www.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-
-brasileiras/tocantins-araguaia; 

A partir das informações do texto, considere as proposições:

I -  Atualmente encontram-se instaladas cinco grandes usi-
nas hidrelétricas, somente no estado do Tocantins.

II - A Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia ocupa posi-
ção estratégica no cenário econômico nacional, considerada 
a segunda maior região brasileira em termos de recursos hí-
dricos.

III - A construção de grandes hidrelétricas no Tocantins oca-
sionou fatores positivos, como o aumento populacional e o 
barateamento da energia elétrica. 

IV -  A bacia hidrográfica Tocantins/Araguaia inclui os Esta-
dos de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e o 
Distrito Federal.

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II e IV estão corretas.

B) Apenas I, II e III estão corretas.

C) Apenas I e II estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

Considere o texto a seguir para responder a questão 19.

O cientista político Graham Allison, professor do Centro Belfer 
da Universidade de Harvard, é um dos principais estudiosos das 
relações internacionais americanas. Segundo o professor, um 
novo conceito proposto nos Estados Unidos, que remete à Gré-
cia Antiga e ao trabalho de Tucídides –historiador da Guerra do 
Peloponeso entre Atenas e Esparta  – pode ajudar a responder 
esta questão. 

A armadilha de Tucídides, diz Allison, é a dinâmica perigosa que 
ocorre quando um poder em ascensão ameaça a posição de um 
poder já estabelecido. Como foi no passado com Atenas, como 
se passa hoje com os Estados Unidos. No antigo mundo grego, 
Atenas ameaçou Esparta. No fim do século 19 e começo do sé-
culo 20, a Alemanha desafiou a Grã-Bretanha.

                         Texto adaptado. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-47792909 

19 - Na atualidade, a principal potência mundial em ascensão, 
que ameaça a hegemonia norte-americana é:

A) União Europeia D) China
B) Rússia E) Irã
C) Coréia do Norte

Leia o texto a seguir para responder a questão 20.

Um ataque com drones reivindicado por rebeldes houthis, do Iê-
men, provocou incêndios em duas instalações petrolíferas da Ará-
bia Saudita, neste sábado (14), levando a um corte de mais de me-
tade da produção de petróleo do país. A petrolífera estatal Saudi 
Aramco, dona das instalações, afirmou que os ataques levarão a 
uma queda de 5,7 milhões de barris diários na produção do país, o 
que representa mais de 5% do fornecimento mundial de petróleo.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/dro-
nes-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-na-arabia-saudita.shtml. 

20 - Analise as informações do texto e assinale a alternativa 
correta quanto aos possíveis reflexos no cenário geopolítico e 
econômico mundial.

I - A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo 
do mundo e a redução do fornecimento tem reflexos na 
geopolítica, causando grande aumento nos preços da com-
modity.

II - O governo americano, forte aliado da Arábia Saudita, atri-
buiu o ataque à Rússia, maior interessada em prejudicar o 
comércio de petróleo saudita, devido sua aliança com o Iran.

III - O ataque às refinarias sauditas não interfere nos preços 
praticados no Brasil devido ao grande número de reservas 
de petróleo descobertos na camada do pré-sal.

IV - Mesmo que haja aumento no preço do petróleo, a política 
de subvenção do governo garante a manutenção dos preços 
pela estatal brasileira.

V - O desabastecimento de petróleo já não representa mais 
uma ameaça, pois os países mais ricos têm investido maci-
çamente em novas fontes de energia limpa.

Acerca das assertivas anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II está correta.

B) Apenas I, II e III estão corretas

C) Apenas III e V estão corretas.

D) Apenas I e IV estão corretas.

E)  Apenas I está correta.



21 - No gerenciador de planilhas eletrônicas do pacote Microsoft 
Office, o símbolo que utilizamos para iniciarmos uma fórmula em 
uma célula é:

A) Aspas D) Ponto e vírgula
B) Interrogação E) Igualdade
C) Exclamação

22 - Com relação ao Microsoft Word, as expressões Normal, Tí-
tulo, Título 1 e Subtítulo são:

A) barras de ferramentas D) layouts
B) estilos E) visualizações
C) formatos

23 - A respeito de segurança na internet, analise as seguintes 
assertivas.

I - Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

II - Backdoor é um programa que permite o retorno de um in-
vasor a um computador comprometido, por meio da inclusão 
de serviços criados ou modificados para este fim.

III - Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solici-
tados, que geralmente são enviados para uma única pessoa. 

IV - Log é o registro de atividade gerado por programas e 
serviços de um computador. Ele pode ficar armazenado em 
arquivos, na memória do computador ou em bases de dados.

Ao analisar as assertativas anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas. 

24 - Estamos vivendo a era da Revolução Industrial 4.0. Em re-
lação a essa revolução e as tecnologias que servem como base 
para tal, analise as assertivas a seguir.

I - Cloud Computing define-se como o acesso a dados e ser-
viços por meio da internet em servidores remotos.

II - IoT é a capacidade de vários aparelhos que usamos no 
dia a dia, conseguirem se conectar à internet e trocar infor-
mações.

III - Big Data é o conjunto de dados de fontes diversas, os 
quais devem ser tratados e analisados por meio de algorit-
mos de inteligência artificial.

IV - Automação é a capacidade de informatização nas insti-
tuições e residências para automatizar tarefas mecânicas e 
repetitivas.

A respeito dessas assertivas, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas. 

C) I, II, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 

25 - No MS-Word, pode-se controlar o alinhamento do texto em 
um parágrafo, de modo que cada linha se estenda desde a mar-
gem esquerda do parágrafo até a sua margem direita, conforme 
mostrado no exemplo a seguir. 

Todas essas questões, devidamente ponderadas, levantam dú-
vidas sobre se o julgamento imparcial das eventualidades auxilia 
a preparação e a composição dos procedimentos normalmente 
adotados. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes 
problemas, uma vez que o surgimento do comércio virtual agre-
ga valor ao estabelecimento de todos os recursos funcionais en-
volvidos. Assim mesmo, a percepção das dificuldades promove 
a alavancagem dos modos de operação convencionais. 

O nome desse alinhamento é

A) concentrado D) latente
B) centralizado E) polarizado
C) justificado

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS SOCIOASSISTENCIAIS
26 - De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social, sobre a com-
posição das equipes de referência que atuam no âmbito da Pro-
teção Social Básica e Especial, é correto afirmar que: 

A) Compõe obrigatoriamente a equipe de proteção social 
de alta complexidade o assistente social e o psicólogo. 

B) Em metrópoles, há a necessidade de um advogado no 
CRAS, como também no CREAS. 

C) Nos municípios de pequeno porte I, o CRAS deve con-
tar com assistente social e pedagogo, obrigatoriamente. 

D) O terapeuta ocupacional é um profissional obrigatório 
nos CREAS localizados em municípios de médio porte.

E) Nos municípios de pequeno porte II, o CRAS deve 
contar com dois técnicos de nível superior, sendo um 
profissional assistente social e outro, preferencialmente, 
psicólogo.

27 - A Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS nº 8.742/1993, 
representa a transição da lógica da ajuda para a lógica do direi-
to. A operacionalização da lei ocorre por ação direta estatal e/ou 
por meio de entidades sociais, que devem atuar de forma: 

A) Continuada, permanente e planejada, ofertando servi-
ços dirigidos às famílias e indivíduos em situação de risco 
e vulnerabilidade social. 

B) Continuada e planejada, ofertando serviços sociais de 
atenção a indivíduos em situação de risco e vulnerabili-
dade social. 

C) Definida e planejada com prazos, ofertando serviços 
dirigidos a segmentos sociais em situação de risco e vul-
nerabilidade social. 

D) Permanente e complementar, ofertando serviços es-
pecializados a indivíduos em situação de risco e vulne-
rabilidade social. 



E) Continuada, permanente e planejada, ofertando servi-
ços eventuais para famílias e indivíduos em situação de 
risco e vulnerabilidade social.

28 - A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) trata da orga-
nização da prestação da assistência social no Brasil. A política 
de assistência social, direito historicamente construído, tem por 
objetivos: 

I - A proteção social. 

II - A vigilância socioassistencial. 

III - A defesa de oferta de serviços públicos e privados. 

Pode-se afirmar que está correto: 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II.

E) Apenas II e III.

29 - A instituição do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
trouxe a previsão de instituição dos Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS no âmbito da assistência social. O 
CRAS, discutido no documento Orientações Técnicas para os 
Centros de Referência de Assistência Social (2009), tem como 
atribuições, entre outras: 

I - Ofertar ações, programas e projetos no âmbito da prote-
ção social especial de alta complexidade. 

II - Prestar informações de forma a subsidiar a elaboração 
do Plano Municipal de Assistência Social pelo órgão gestor 
municipal. 

III - Realizar a gestão territorial da rede de instituições e ser-
viços de proteção social especial. 

Pode-se afirmar que está correto:

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas I.

E) Apenas II e III.

30 - A previsão da concessão de benefícios para diferentes con-
textos da vida cotidiana, para quem deles necessitar, está na Lei 
Orgânica de Assistência Social. Sobre esses benefícios, marque 
a alternativa correta. 

A) A concessão dos benefícios está condicionada à com-
provação de condição de pobreza por parte dos usuários, 
sendo exigido documento público produzido por órgão de 
policiamento competente para tal função.

B) O Benefício de Prestação Continuada, pago pelo 
INSS, é o único benefício com exigência legal previsto 
na LOAS. 

C) O Benefício de Prestação Continuada e os benefícios 
eventuais de nascimento e morte, entre outros, são ofer-
tados pela condição de vulnerabilidade dos usuários. 

D) Os municípios não têm obrigatoriedade legal de con-
ceder os benefícios eventuais previstos pela LOAS. 

E) O Benefício de Prestação Ininterrupta e os benefícios 

cotidianos de licença maternidade e funeral são os únicos 
previstos. 

31 - O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é um “sistema 
público não-contributivo, descentralizado e participativo que tem 
por função a gestão do conteúdo específico da Assistência So-
cial no campo da proteção social brasileira” (NOB-SUAS, 2005). 
Sobre o SUAS, segundo a norma citada, é correto afirmar que:

I - Busca a responsabilização dos três entes federativos na 
prestação da assistência social. 

II. Busca a centralidade das decisões em um ente federativo, 
priorizando-se aquele com mais capacidade de gestão em 
cada região. 

III - Tem entre seus eixos estruturais a territorialização e a 
matricialidade sociofamiliar.

IV. Não permite a prestação de controle social e a participação 
popular nas instâncias de decisão. 

Marque a alternativa correta: 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas I e IV. 

E) Apenas III e IV.

32 -  Com a revisão da NOB SUAS/2005, surge a NOB-RH 
2012, que inova de diversas maneiras. Dentre as inovações, é 
estabelecido o Pacto de Aprimoramento do SUAS, possibilitando 
mensurar o sucesso ou retrocesso do município na efetividade 
da execução das políticas da Assistência Social. Além do Pacto, 
que representou um grande avanço, outras melhorias foram in-
seridas no texto de 2012, entre elas a:

A) criação do observatório de práticas profissionais.

B) desregulamentação das atividades profissionais no 
âmbito do SUAS.

C) manutenção do maior destaque ao caráter privado.

D) não aderência a sistemas de informação.

E) destituição da necessidade de avaliação do desem-
penho. 

33 - Acerca do trabalho social com famílias e as metodologias 
de abordagem familiar, no âmbito da Política Nacional de Assis-
tência Social, utilizadas pelo assistente social, leia as assertivas 
a seguir.

I - As palestras se valem da reunião de pessoas, mas 
pressupõem participação mais ativa de seus membros e 
apresentam-se como oportunidade de vivenciar ou refletir 
sobre situações concretas significativas para seus parti-
cipantes. 

II - Uma das diretrizes teórico-metodológicas do trabalho 
social com famílias no âmbito do serviço de proteção e 
atendimento à família (PAIF) é o respeito à heterogenei-
dade dos arranjos familiares e sua diversidade cultural. 

III - As visitas domiciliares são aproximações realizadas 
com as famílias em suas próprias residências, visando 
conhecer melhor suas condições de vida e os aspectos 
do cotidiano das relações desses sujeitos, que geralmen-
te escapam às entrevistas. 



IV - A matricialidade sociofamiliar deve estar articulada à 
concepção de território, de autonomia, de participação e 
de integração à seguridade social e às políticas socioe-
conômicas.

Assinale a alternativa que apresenta as informações corretas.

A) Apenas I, II e III.

B) Apenas I, III e IV.

C) Apenas I, II e IV.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

34 - O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em reu-
nião ordinária realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2009, 
aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Com-

plexidade. 

De acordo com essa tipificação, é correto afirmar que: 

A) O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é 
um serviço de proteção social especial de baixa comple-
xidade.

B) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Famí-
lia (PAIF) é um serviço de proteção social básica.

C) O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas é um serviço de prote-
ção social especial de alta complexidade.

D) O Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua é um serviço de proteção básica.

E) O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cum-
primento de medida socioeducativa de Liberdade Assisti-
da é um serviço especial de alta complexidade.

35 - Sobre o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI), analise a charge de Alexandre Beck.

Na Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais, observa-se que o PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. A charge remete à possível

A) tráfico de pessoas.

B) violência sexual: abuso e/ou exploração sexual.

C) situação de rua e mendicância.

D) discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.

E) afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção.

36 - A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), no Bra-
sil, tem o objetivo de auxiliar, orientar, atender e acompanhar as 
famílias que necessitam de intervenções da União e do Estado 
cujo intuito é a prevenção à violação de direitos. Após a imple-
mentação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 
2005, foi desenvolvido o Serviço de Atendimento Familiar (SAF), 
em 2011. No SAF são exercidas atividades referentes à prote-
ção social básica do SUAS, em âmbito municipal, que têm como 
objetivo a prevenção das situações de risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades pessoais e fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. 

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-12902017000200596&lng=pt&nrm=iso . Acesso em: 19 de 

out. de 2019.

A respeito da PNAS, analise as assertivas a seguir.

I- A proteção básica do SUAS destina-se à população que 
vive em situação de vulnerabilidade social, resultado da au-
sência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços pú-
blicos e fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de 
pertencimento social.

II- A Política Nacional de Assistência Social auxilia os indiví-

duos e as famílias com repasses de benefícios, entre eles 
a transferência de renda, na qual está incluído o Programa 
Bolsa Família (PBF). 

III- O PBF foi criado pelo Decreto nº 5.209 que regulamenta 
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e consiste na uni-
ficação de programas sociais pré-existentes: Bolsa Escola, 
Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação. 

IV- A estrutura do PBF se organiza em dois eixos: (1) ma-
nutenção de renda, a fim de promover o alívio imediato da 
pobreza; e (2) condicionalidades, que reforçam o acesso a 
direitos sociais básicos na tentativa de amenizar os ciclos 
de pobreza.

Marque a alternativa que apresenta as informações corretas.

A) Apenas I e IV.

B) Apenas I, II e III.

C) Apenas I, III e IV.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.



37 - Sobre o tema da Questão Social, analise as assertivas a 
seguir.

I - Está solidamente estabelecido no Serviço Social que as 
sequelas da “questão social” se constituem na matéria sobre 
a qual o exercício profissional vai se realizar. 

II - Dada a sua dimensão estrutural, a “questão social” atin-
ge a vida dos sujeitos nas suas requisições pela garantia de 
direitos civis, sociais, políticos e humanos, remetendo-os à 
luta pela cidadania.

III - Considerada em articulação com as formas de produção 
e reprodução social, a “questão social” adquire centralidade 
no exercício profissional, uma vez que o assistente social vai 
intervir no âmbito das suas expressões tradicionais e novas, 
consideradas como manifestação de um tipo de relação de 
subalternidade do trabalho ao capital. 

Marque a alternativa que apresenta as informações corretas: 

A) Apenas III.

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.

38 - O Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de 
Assistência Social – IGDSUAS caracteriza-se como estratégia 
essencial para o aprimoramento da gestão do SUAS. O índice 
é uma forma de medir os resultados da gestão descentralizada 
do SUAS, considerando a atuação da gestão na implementação, 
execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social, bem como na articulação in-
tersetorial. Além disso, visa incentivar a obtenção de resultados 
positivos na gestão e o alcance de patamares de qualidade do 
Sistema. Sobre o IGDSUAS, é correto afirmar que: 

A) Será repassado aos municípios e Distrito Federal que 
se habilitaram e aderiram ao SUAS.

B) Os recursos para os repasses são oriundos do Fundo 
Nacional de Assistência Social.

C) Trata-se de um índice que varia de 10 (dez) a 100 
(cem).

D) Possui duas modalidades: Índice de Gestão Descen-
tralizada dos Municípios - IGDSUAS-M e Índice de Ges-
tão Descentralizada do Governo Federal - IGDSUAS-F.

E) Será repassado, semestralmente, aos Fundos de As-
sistência Social dos Municípios e Distrito Federal que 
cumprirem os critérios para o recebimento dos recursos.

39 -  Existem três dimensões que devem ser do domínio do as-
sistente social: a de competência ético-política, a teórico-me-
todológica e a técnico-operativa. A dimensão técnico-operativa 
pressupõe que o profissional deve conhecer, se apropriar e, so-
bretudo, criar um conjunto de habilidades técnicas que permitam 
ao mesmo desenvolver as ações profissionais junto à população 
usuária e às instituições contratantes. Considerando o exposto, 
analise as assertivas a seguir. 

I - A dimensão técnico-operativa é mobilizada no atendimen-

to dos objetivos imediatos. 

II - As três dimensões de competências não podem ser de-
senvolvidas separadamente. 

III - A dimensão técnico-operativa é a forma pela qual a pro-
fissão é conhecida e reconhecida. 

IV - É no desenvolvimento da dimensão técnico-operativa 
que o profissional constrói, reproduz códigos de orientação 
e um conjunto de valores e normas. 

V - A intervenção de natureza técnico-operativa precisa ser 
neutra. 

Marque a alternativa que apresenta as informações corretas.  

A) Apenas I, III e IV.   

B) Apenas III, IV e V. 

C) I, II, III, IV e V.

D) Apenas I, II, III e IV. 

E) Apenas I, II e III .

40 -  Depois de analisar a charge, a seguir, marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso.

(  ) A invisibilidade social está tão frequente que se tornou 
normal.

(  ) A invisibilidade social é um tema que remete ao papel do 
Estado na assistência social.

(   ) A invisibilidade social tem como causa fundamental a 
questão econômica.

(  ) A invisibilidade social é um conceito aplicado a seres 
humanos socialmente invisíveis, seja pela indiferença, seja 
pelo preconceito.

Marque a alternativa de acordo com a sequência anteriormente 
realizada:

A) V, F, V e F.

B) V, V, F e V.

C) V, V, V e V.

D) F, F, F e F.

E) F, F, V e V.


