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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

ASSISTENTE SOCIAL

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. São atendidas no CREAS, apenas, as vítimas de
violências que ocorrem na própria família da pessoa; as
vítimas de trabalho infantil e de violência sexual.
II. No CREAS, terão direito ao atendimento prioritário as
pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou
superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas
com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido
pela Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000.

I. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o
direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade
tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as
garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser
culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento,
não constituía delito perante o direito nacional ou
internacional. Também não será imposta pena mais forte do
que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato
delituoso.

III. No CRAS é possível fortalecer a convivência com a
família e com a comunidade, além de ser impedido de ter
acesso aos serviços, aos benefícios e aos projetos de
assistência social.

II. No âmbito do SUAS, a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais permitiu definir uma matriz padronizada
nacionalmente para cada uma das ofertas de serviços e
estabelecer as correspondentes nomenclaturas, destinatários,
objetivos, provisões, condições e formas de acesso. Dessa
forma, foi possível garantir que todos os serviços públicos
ofertados no Brasil aderissem ao mesmo padrão de
qualidade.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 Analise as afirmativas a seguir:

4 Analise as afirmativas a seguir:

I. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)
devem funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito
horas diárias, totalizando 40 horas semanais, com sua equipe
de referência completa. Esse horário pode ser flexível,
permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e
horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar
uma maior participação das famílias e da comunidade nos
serviços, ações e projetos ofertados. Destaca-se que o
horário de funcionamento do CRAS não corresponde
necessariamente à jornada de trabalho da sua equipe de
referência, pois essa decisão é do gestor municipal. Caso a
jornada de trabalho da equipe seja de 4 horas diárias, será
necessário dispor de duas equipes de referência para cumprir
as 8 horas diárias de funcionamento do CRAS.

I. O planejamento da entrevista pelo assistente social se faz
necessário para que não ocorram imprevistos ou
esquecimentos de aspectos importantes por parte do
entrevistador, assim como para garantir que ocorra a
retenção de dados importantes e que o entrevistado seja
influenciado pelo entrevistador quanto às respostas. É
importante frisar que, no planejamento, os objetivos do
profissional, os objetivos institucionais e as necessidades
dos usuários são relevantes para decidir qual a melhor
modalidade de entrevista e se ela deverá ser individual ou
grupal.

II. O acolhimento social é um processo de intervenção
profissional que envolve a escuta social qualificada. Através
dessa técnica, o assistente social busca agravar o problema
de determinada situação no âmbito individual e, em seguida,
prover assistência médica ou jurídica ao cidadão em situação
de vulnerabilidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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II. A operacionalização da entrevista pelo assistente social
deve permitir ao entrevistado manter clareza quanto às
questões expostas e os possíveis encaminhamentos para seu
acesso aos programas, projetos, serviços e benefícios. Nesse
sentido, preparar um espaço físico adequado é importante
para a entrevista, pois inibe uma comunicação clara entre o
assistente social e o usuário, assim como a manutenção do
sigilo profissional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Por meio do SUAS, a assistência social pôde contribuir
significativamente para a trajetória de melhoria das
condições sociais da população brasileira. Tais melhorias
também estão diretamente relacionadas à ampliação dos
postos de trabalho, à redução do salário mínimo, ao
fortalecimento da agricultura familiar produtora de alimentos
e à degradação das políticas de proteção social expressas no
empenho de universalização dos serviços de saúde,
educação e assistência social.
II. Uma entrevista não estruturada permite ao assistente
social explorar amplamente uma determinada questão. Ela
visa obter dados relevantes quanto à intervenção profissional.
Nela, as perguntas devem ser formuladas de forma objetiva,
com a introdução de alternativas de respostas diretas e
claras, de modo que o usuário apenas possa indicar uma das
opções de resposta a um questionamento qualquer. Nesse
tipo de entrevista, o assistente social deve tolher a autonomia
do usuário e evitar que o cidadão queira apresentar mais
informações do que o solicitado.
III. A compreensão e a empatia são características favoráveis
à melhoria na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
Um servidor público compreensível consegue manter-se
atento àquilo que o usuário fala, busca compreender suas
dúvidas e conhecer seus problemas de forma que ele se sinta
bem acolhido na instituição. Da mesma forma, ser empático
com o público e entender que, naquele momento, ele precisa
de atenção, para, dessa forma, se sentir mais confortável e ter
uma melhor experiência na organização, também é uma
forma de depreciar a qualidade dos serviços prestados em
uma organização pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. Todas as entidades de longa permanência, ou casalar, são
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a
pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas,
ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso
no custeio da entidade. O Conselho Municipal do Idoso ou o
Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a
forma de participação, que não poderá exceder a 70%
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou
de assistência social percebido pelo idoso.
II. Tem direito ao Benefício de Prestação Continuada o
brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de
nacionalidade portuguesa, desde que, em todos os casos,
comprovem residência no Brasil e renda familiar per capita
inferior a 1/4 de salário mínimo vigente e se encaixem em
uma das seguintes condições: ter 65 anos ou mais; ser uma
pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como
aquela que apresenta impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
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III. A entrevista é uma ferramenta importante na atuação
profissional do assistente social, pois permite realizar uma
escuta qualificada. Por meio do processo de diálogo, a
entrevista visa estabelecer uma relação com o usuário, com
objetivo de conhecer e intervir em sua realidade social,
econômica, cultural e política. Sendo assim, podemos afirmar
que a entrevista possui dois objetivos principais: frustrar o
conhecimento da realidade dos usuários e realizar os
encaminhamentos e orientações necessários para a garantia
de direitos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. A utilização dos recursos federais descentralizados para os
fundos de assistência social dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores
ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de
gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de
Assistência Social, que comprove a execução das ações na
forma de regulamento. Os entes transferidores poderão
requisitar informações referentes à aplicação dos recursos
oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de
análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.
II. A assistência social, ao aprimorar o seu diálogo com a rede
de serviços não governamental, passa a desempenhar uma
função pouco expressiva na garantia de direitos aos usuários
dos serviços públicos. Assim, ao expandir sua capacidade de
trabalhar de forma integrada com outras instituições, o SUAS
promove a redução da participação social nas ações de
defesa dos direitos à população mais carente do Brasil.
III. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é
composto por 18 (dezoito) membros e seus respectivos
suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação
da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os
critérios seguintes: 9 (nove) representantes governamentais,
incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos
Municípios; e 9 (nove) representantes da sociedade civil,
dentre representantes dos usuários ou de organizações de
usuários, das entidades e organizações de assistência social
e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob
fiscalização do Ministério Público Federal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

v.1561/2020

INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. As entidades que mantenham programa de acolhimento
institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência,
acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da
autoridade competente, fazendo comunicação do fato em
até vinte e quatro horas ao juiz da Infância e da Juventude,
sob pena de responsabilidade. Recebida a comunicação, a
autoridade judiciária, após ouvir o Ministério Público, e se
necessário com o apoio do conselho tutelar local, tomará as
medidas necessárias para promover a imediata reintegração
familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer
razão não for isso possível ou recomendável, para seu
encaminhamento a programa de acolhimento familiar,
institucional ou a família substituta.
II. Cabe ao Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), quando necessário e/ou solicitado, o
encaminhamento ao sistema de defesa e responsabilização
de relatórios que versem sobre o atendimento e
acompanhamento às famílias e aos indivíduos, resguardandose o que dispõe o código de ética e as orientações dos
respectivos conselhos de categoria profissional. Quando da
sua elaboração, os profissionais devem, necessariamente,
observar a função de proteção social da Assistência Social,
bem como o papel do CREAS e suas competências que, de
modo algum, poderão ser confundidos com o papel dos
órgãos do sistema de defesa e responsabilização, a exemplo
de delegacias e órgãos do Poder Judiciário.
III. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no
âmbito da política pública de assistência social à pessoa com
deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da
reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da
convivência familiar e comunitária para a promoção do
acesso a direitos e da plena participação social. A assistência
social à pessoa com deficiência deve envolver um conjunto
articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e
da Proteção Social Especial, ofertados pelo SUAS, para a
garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de
situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de
vínculos e ameaça ou violação de direitos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. Quando nos referimos à articulação como um dos
instrumentos de trabalho do assistente social, estamos nos
referindo à sua capacidade de trabalhar em rede. Nesse
sentido, a articulação compreende a ação do conjunto
integrado de profissionais de diversas áreas, que partilham
informações, ideias, na gestão e execução de serviços e
programas que priorizam o atendimento integral ao usuário
ou a populações em situação de risco e vulnerabilidade
social, na visão da garantia e vivência de direitos. O trabalho
articulado nas redes permite a criação de espaços onde as
práticas de cooperação constituem um meio para encontrar
saídas e soluções para a intervenção na realidade social
complexa.
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II. Na proteção social especial, os critérios de partilha para o
cofinanciamento de serviços socioassistenciais terão como
base as situações de risco pessoal e social, por violação de
direitos, que subsidiam a elaboração de parâmetros e o
estabelecimento de teto para o repasse de recursos do
cofinanciamento federal, considerando a estruturação de
unidades ou equipes de referência para operacionalizar os
serviços necessários em determinada realidade e território.
III. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma
equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por
profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e
de saúde. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar,
entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela
legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao
Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou
verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas,
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com
especial atenção às crianças e aos adolescentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. A alta hospitalar é outra demanda que precisa ser refletida
pela equipe a fim de estabelecer as atribuições dos diversos
profissionais. Parte-se do pressuposto de que a participação
do assistente social no acompanhamento dos usuários e/ou
família é que vai indicar se há demanda para intervenção
direta do profissional no processo de alta. A alta médica e a
alta social devem acontecer concomitantemente. Em
situações em que o usuário já tiver recebido a alta médica
sem condições de alta social, cabe ao profissional de Serviço
Social notificar à equipe, registrando no prontuário a sua
intervenção, de forma a ratificar o caráter do atendimento em
equipe, com o objetivo de estabelecer interface do
usuário/familiar com a equipe.
II. São considerados serviços de proteção social de média
complexidade aqueles que oferecem atendimentos às
famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste
sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional e
atenção especializada e mais individualizada e/ou
acompanhamento sistemático e monitorado. Difere-se da
proteção social básica por se tratar de um atendimento
dirigido às situações de violação de direitos.
III. Na medida em que se aprofunda a organização do SUAS,
cresce o papel que os trabalhadores vêm desempenhando
para a consolidação desse sistema. A contínua
profissionalização da área de assistência social, com a
constituição de quadros próprios, a realização de capacitação
continuada e a garantia de condições dignas de trabalho, são
condições essenciais para depauperar os serviços
socioassistenciais e ofertar respostas pouco qualificadas às
reais necessidades dos usuários.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. A visita domiciliar realizada consiste em conhecer a
realidade social de uma determinada família, ou seja, analisar
o contexto familiar e o modo de vida, suas vulnerabilidades e
potencialidades, impedindo o assistente social de observar o
indivíduo em seu meio social ou mesmo de realizar o
acompanhamento e os encaminhamentos necessários para
a rede de atendimento.
II. A realização de uma entrevista estruturada pelo assistente
social deve contemplar um roteiro previamente elaborado, no
qual as perguntas possam ser formuladas conforme a ordem
estabelecida. Dentre as vantagens desse tipo de entrevista,
estão a rapidez na aplicação das perguntas, a possibilidade de
desenvolvimento de levantamentos sociais, a dificuldade da
análise dos dados coletados, a facilidade de aplicação a
grandes contingentes de usuários dos serviços e o tempo
relativamente curto de elaboração dos questionários.
III. No contexto da atuação profissional do assistente social, o
diálogo inibe a análise crítica da situação dos usuários dos
serviços, pois apenas a partir da fala do usuário é que o
assistente social consegue identificar as questões que
permeiam a sua realidade, utilizando-se da mediação como
um referencial teórico para a intervenção nos aspectos
biológicos e comportamentais do cidadão.
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III. As entidades que desenvolvem programas de abrigo
devem registrar-se e inscrever seus programas junto aos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Assistência Social e, para que essa inscrição
seja deferida, devem cumprir uma série de recomendações do
ECA acerca de suas atividades e instalações. Em suma, tais
entidades executam um serviço público, de proteção e
cuidados a crianças e adolescentes privados da convivência
familiar, em ambiente institucional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. Podem utilizar o CRAS as famílias e as pessoas em
situação de vulnerabilidade social com renda superior a dois
salários mínimos, ou seja, os indivíduos que estão passando
por dificuldades do dia a dia e são beneficiários de
programas sociais federais.
II. O CRAS é um local público onde são oferecidos os serviços
de assistência social. O acesso aos serviços do CRAS é um
direito exclusivo dos cidadãos brasileiros com vínculo
trabalhista formal. Seus serviços são gratuitos, pois o centro é
mantido pela prefeitura e pelo Governo Federal.

Marque a alternativa CORRETA:

III. No CREAS, o usuário do serviço público, conforme
estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem direito ao atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres,
seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. Organizada sob a forma de um sistema único, a assistência
social no Brasil passou a se estruturar a partir do território,
estabelecendo suas ações em dois níveis de proteção: básica
e especial, sendo esta última de média e alta complexidade.
Para cada nível de proteção, o SUAS concebe uma unidade
pública de referência na prestação de um conjunto de
serviços e na concessão de benefícios (o Centro de
Referência de Assistência Social e o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social). Essas unidades
configuram a porta de entrada dos usuários no sistema e
impossibilitam aos cidadãos o direito de acesso e da oferta
de provisões específicas dessa política.
II. A consolidação da assistência social como direito dos
cidadãos deve prescindir da participação dos usuários dos
serviços, dos trabalhadores, dos gestores e, também, das
entidades. Nos últimos anos, a participação desses atores na
Política de Assistência Social foi profundamente balizada por
sua forma democrática, marcada, a cada dois anos, pela
realização das conferências específicas da área. Dessa forma,
tem sido possível fixar as diretrizes e apontar os horizontes
dessa política, tolhendo assim seu avanço continuado.
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14 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No setor público, a troca e o compartilhamento de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.
b) A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém uniforme e invariável no tempo e no espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.
c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser propagada, ainda que de forma contrária às
determinações da justiça ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.
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d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Assim, deve o servidor adotar a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o sigilo como uma exceção, de acordo com a legislação
vigente.
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III. No CRAS é feito o atendimento a pessoas com deficiência,
a idosos, a crianças retiradas do trabalho infantil, a pessoas
inseridas no Cadastro Único, a beneficiários do Programa
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, entre outras ações, a colaboração na proteção do
meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; e a
formulação da política de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
e a participação na sua produção.
II. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, entre outras ações, a participação na formulação da
política e na execução de ações de saneamento básico; a
ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde; a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. No CREAS são realizados atendimentos especializados de
forma individual ou em grupo que envolvem atividades
coletivas e comunitárias. Além disso, no CREAS também é
realizada a orientação sobre o acesso aos benefícios e aos
programas de Assistência Social e de outras políticas
públicas e são fornecidas informações para a defesa de
direitos dos cidadãos.
II. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) é uma unidade pública da Assistência Social que
atende pessoas que vivenciam situações de violações de
direitos ou de violências.
III. Podem utilizar o serviço do CREAS todas as famílias ou
indivíduos sozinhos que se encontrem em situação de risco,
não estando incluídas nesse grupo as vítimas de violência ou
de outras formas de violações de direitos.

16 Analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. No CRAS, o cidadão é impedido de ter orientação sobre o
que fazer em casos de violência doméstica, devendo buscar
apoio e esclarecimentos em outros serviços públicos.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. São serviços obrigatórios do CRAS, entre outros, a
realização do Cadastro Único, o fornecimento de orientação
sobre os benefícios sociais, a realização de cirurgias
odontológicas e o fornecimento de apoio para resolver
dificuldades de relacionamento e de cuidados com os filhos.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. Uma pessoa será atendida no CREAS, entre outras
situações, por sofrer algum tipo de assédio, de discriminação,
de abuso, de violência ou por demandar cuidados em razão
da idade ou deficiência.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. A falta de documentação por parte do cidadão não impede
a realização do atendimento no CREAS, pois esse serviço é
gratuito para todas as pessoas e a Assistência Social é um
direito de toda a população brasileira, não sendo necessário
fazer qualquer tipo de pagamento.
II. No CREAS, o usuário deverá receber um atendimento
pautado nas seguintes diretrizes: urbanidade, respeito,
acessibilidade, cortesia, presunção da boa-fé do usuário,
igualdade, eficiência, segurança e ética.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o artigo 3º do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA. É
assegurado às crianças e adolescentes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade, de acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente
determina que o Sistema Único de Saúde deve promover
programas de assistência médica e odontológica para a
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a
população infantil, e campanhas de educação sanitária para
pais, educadores e alunos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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Texto para as questões de 20 a 23
INSTRUMENTALIDADE

O Serviço Social se constitui no âmbito das relações sociais,
na qual, é o seu palco de atuação, que estão em contínua
dinâmica e sofrendo modificações juntamente com a
sociedade. De acordo com as modificações da sociedade, a
instrumentalidade tem que ser compreendida através do
entendimento da dinâmica social, do modo de produção
capitalista e do contexto de inserção de novas tecnologias.
A instrumentalidade no exercício profissional do assistente
social é algo referente ao uso daqueles instrumentos
necessários ao agir profissional, através dos quais os
assistentes sociais podem efetivamente objetivar suas
finalidades em resultados profissionais. A instrumentalidade
é todo o processo de trabalho do assistente social, que está
para além das suas técnicas e instrumentos de efetivação
do seu trabalho.
Pontuando assim, a instrumentalidade é compreendida
como um conjunto de conhecimento do processo de
formação do assistente social, levando em considerações as
dimensões teórico-metodológico, ético-político e técnicooperativo do Serviço Social, aplicando na realidade concreta
com as condições objetivas e subjetivas.
A instrumentalidade no exercício profissional relaciona-se
não apenas ao um único conjunto de instrumentos e
técnicas, mas também a uma propriedade intelectual e com
suas determinações de capacidade ou propriedade
constitutiva da profissão, construída e reconstruída no
processo sócio histórico. Para dar materialidade às suas
ações, o assistente social utiliza-se de um arsenal de
conhecimentos, informações, técnicas e habilidades,
aprimorando e modificando esses recursos no decorrer da
intervenção profissional, pois a atuação profissional está
condizente com as novas questões sociais do sistema
capitalista.
A instrumentalidade do Serviço Social é a condição de
reconhecimento social da profissão. Para compreender o
porquê de a instrumentalidade ser a condição de
reconhecimento social da profissão dentro do campo do
serviço social, é necessário entender que os dois mantêm
uma relação cotidiana, pois a instrumentalidade está ligada
ao fazer profissional. A instrumentalidade tem a ver com a
capacidade e a propriedade que o profissional tem ao
desempenhar a sua função nos mais diferentes espaços
sociais e ocupacionais, é um conceito dada a importância
destinada ao trabalho, enquanto um conjunto de atividades
realizadas pelo homem que tem a capacidade de estabelecer
um vínculo com a moral, ética e valor.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3l7WUIZ.

20 Leia o texto 'INSTRUMENTALIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A instrumentalidade é compreendida como um conjunto de
conhecimento do processo de formação do assistente social,
levando em considerações as dimensões teóricometodológico, ético-político e técnico-operativo do serviço
social, aplicando na realidade concreta com as condições
objetivas e subjetivas, de acordo com o texto.
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II. A atuação profissional do Assistente Social deve sempre
ser destoante das novas questões sociais do sistema
capitalista, favorecendo as demandas e necessidades da
população mais pobre e estimulando os órgãos públicos a
defender os interesses daqueles que mais precisam, de
acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, a instrumentalidade no exercício
profissional relaciona-se não apenas ao um único conjunto de
instrumentos e técnicas, mas também a uma propriedade
intelectual e com suas determinações de capacidade ou
propriedade constitutiva da profissão de serviço social,
construída e reconstruída no processo sócio histórico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

21 Leia o texto 'INSTRUMENTALIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A instrumentalidade no serviço social compreende todo o
processo de trabalho do assistente social, compreendendo e
limitando-se às suas técnicas e aos instrumentos de
efetivação do seu trabalho cotidiano, sem qualquer relação
com as necessidades dos usuários dos serviços, de acordo
com o texto.
II. De acordo com o texto, para compreender o porquê de a
instrumentalidade ser a condição de reconhecimento social
da profissão dentro do campo do serviço social, é necessário
entender que os dois têm uma relação cotidiana, pois a
instrumentalidade está ligada ao fazer profissional do
assistente social.
III. Uma perspectiva defendida pelo texto é a de que o Serviço
Social se constitui no âmbito das relações sociais, pois esse é
o seu palco de atuação. Tais relações nunca apresentam
modificações ou mudanças de qualquer tipo, pois estão
desassociadas dos acontecimentos sociais, políticos e/ou
econômicos, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 Leia o texto 'INSTRUMENTALIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A prática profissional do Assistente Social permite dar
materialidade às suas ações e exige que esse profissional se
utilize de um arsenal de conhecimentos, informações,
técnicas e habilidades de diversas outras áreas, como
matemática, economia, legislação, biologia, enfermagem e
engenharia, de acordo com o texto.
II. A instrumentalidade do Serviço Social tem a ver com a
capacidade e a propriedade que o profissional tem ao
desempenhar a sua função em diferentes espaços, é um
conceito dada a importância destinada ao trabalho, enquanto
um conjunto de atividades realizadas pelo homem que tem a
capacidade de estabelecer um vínculo com a moral, ética e
valor, de acordo com o texto.
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III. De acordo com as modificações da sociedade, a
instrumentalidade no Serviço Social tem que sem
compreendida através do entendimento da dinâmica social,
do modo de produção capitalista e do contexto de inserção de
novas tecnologias, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 Leia o texto 'INSTRUMENTALIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A instrumentalidade do Serviço Social é a condição de
reconhecimento social da profissão, ou seja, é o conjunto de
softwares, programas de computador, leis, ideias, filosofias e
técnicas que permitem a esse profissional exercer qualquer
atividade em qualquer organização pública, de acordo com o
texto.
II. Para compreender o porquê de a instrumentalidade ser a
condição de reconhecimento social da profissão dentro do
campo do serviço social, é necessário entender que os dois
tem uma relação cotidiana, pois a instrumentalidade está
ligada ao fazer profissional, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 24 a 30
Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de
2006. Com 46 artigos distribuídos em sete títulos, ela cria
mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher em conformidade com a
Constituição Federal (artigo 226, § 8º) e os tratados
internacionais ratificados pelo Estado brasileiro (Convenção
de Belém do Pará, Pacto de San José da Costa Rica,
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher).
O Título I da Lei Maria da Penha determina em quatro artigos
a qu em a lei é d i r e c i o n ad a, r e s s al tan d o ain da a
responsabilidade da família, da sociedade e do poder público
para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno
dos seus direitos.
Já o Título II vem dividido em dois capítulos e três artigos:
além de configurar os espaços em que as agressões são
qualificadas como violência doméstica, traz as definições de
todas as suas formas de violência (física, psicológica, sexual,
patrimonial e moral).
Quanto ao Título III dessa lei, composto de três capítulos e
sete artigos, tem-se a questão da assistência à mulher em
situação de violência doméstica e familiar, com destaque
para as medidas integradas de prevenção, atendimento pela
autoridade policial e assistência social às vítimas.
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O Título IV, por sua vez, possui quatro capítulos e 17 artigos,
tratando dos procedimentos processuais, assistência
judiciária, atuação do Ministério Público e, em quatro seções
(Capítulo II), se dedica às medidas protetivas de urgência,
que estão entre as disposições mais inovadoras da Lei n.
11.340/2006.
No Título V e seus quatro artigos, está prevista a criação de
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
podendo estes contar com uma equipe de atendimento
multidisciplinar composta de profissionais especializados
nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde, incluindo-se
também destinação de verba orçamentária ao Judiciário
para a criação e manutenção dessa equipe.
O Título VI prevê, em seu único artigo e parágrafo único, uma
regra de transição, segundo a qual as varas criminais têm
legitimidade para conhecer e julgar as causas referentes à
violência de gênero enquanto os Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher não estiverem
estruturados.
Por fim, encontram-se no Título VII as disposições finais. São
13 artigos que determinam que a instituição dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pode ser
integrada a outros equipamentos em âmbito nacional,
estadual e municipal, tais como casas-abrigo, delegacias,
núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros de
educação e reabilitação para os agressores etc. Dispõem
ainda sobre a inclusão de estatísticas sobre a violência
doméstica e familiar contra a mulher nas bases de dados
dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, além
de contemplarem uma previsão orçamentária para o
cumprimento das medidas estabelecidas na lei.
Um dos ganhos significativos trazidos pela lei, conforme
consta no artigo 41, é a não aplicação da lei nº 9.099/1995,
ou seja, a violência doméstica praticada contra a mulher
deixa de ser considerada como de menor potencial ofensivo.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/2YqD8i2.

24 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Uma ideia que perpassa o texto é a de que, à luz do título V
da Lei Maria da Penha, os juizados podem contar com uma
equipe de atendimento multidisciplinar composta de
profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e
da saúde.
II. Uma ideia que está presente no texto é a de que o título II
da Lei Maria da Penha traz as definições de todas as formas e
tipos de violência que podem ser realizadas contra qualquer
indivíduo, tais como a violência física, a psicológica, a sexual,
a patrimonial e a moral, ao mesmo tempo em que determina
os valores de multas a serem pagas por quem praticar essas
infrações.
III. O título V da Lei Maria da Penha prevê a destinação de
verba orçamentária ao Judiciário para a criação e
manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar dos
juizados, de acordo com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, o título IV da Lei Maria da Penha possui
dois capítulos e sete artigos, os quais discorrem sobre a
abrangência da lei em território nacional e as vedações de
aplicação da lei quando houver relação matrimonial entre a
vítima e o agressor.
II. O texto afirma que o título VI da Lei Maria da Penha prevê,
em seu único artigo e parágrafo único, uma regra de
transição, segundo a qual as varas criminais têm legitimidade
para conhecer e julgar as causas referentes à violência de
gênero enquanto os Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher não estiverem estruturados.
III. O título VII da Lei Maria da Penha contempla uma previsão
orçamentária para o cumprimento das medidas educacionais
estabelecidas na lei, tais como a indenização da mulher vítima
de violência e os custos com a criação de uma força policial
nacional de combate à violência de gênero, de acordo com o
texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

26 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Encontram-se no título VII da Lei Maria da Penha as
disposições finais sobre a necessidade de o Estado
promover um programa educacional, desde o Ensino
Fundamental até as universidades, para esclarecer a
população sobre a igualdade de gênero e raça, de acordo
com o texto.
II. O título III da Lei Maria da Penha dispõe sobre as medidas
integradas de prevenção e atendimento pela autoridade
policial, de acordo com o texto.
III. Um dos ganhos significativos trazidos pela Lei Maria da
Penha, conforme consta no artigo 41, é a não aplicação da Lei
nº 9.099, de 1995, ou seja, a violência doméstica praticada
contra a mulher deixa de ser considerada como de menor
potencial ofensivo, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O título II da Lei Maria da Penha vem dividido em cinco
capítulos e nove artigos, os quais determinam um conjunto
de obrigações aos entes federativos para promover a
publicidade sobre as formas de impedir a ocorrência de
crimes contra as mulheres, de acordo com o texto.
II. O título VII da Lei Maria da Penha, de acordo com o texto,
dispõe sobre a inclusão de estatísticas acerca da violência
doméstica e familiar contra a mulher nas bases de dados dos
órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança.
III. Segundo o texto, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7
de agosto de 2006 e compreende 46 artigos distribuídos em
sete títulos, criando mecanismos para prevenir e coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, o título III da Lei Maria da Penha é
composto de seis capítulos e nove artigos, os quais dispõem
sobre a estruturação dos juizados específicos para o
julgamento de crimes contra a mulher.
II. Segundo o texto, a Lei Maria da Penha está em
conformidade com a Constituição Federal (artigo 226, § 8º) e
com os tratados internacionais ratificados pelo Estado
brasileiro (Convenção de Belém do Pará, Pacto de San José
da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem e Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher).
III. De acordo com o texto, o título IV da Lei Maria da Penha
trata dos procedimentos processuais, da assistência
judiciária, da atuação do Ministério Público, das entidades de
saúde, das entidades filantrópicas, dos conselhos de
educação e da sociedade em geral quanto à
responsabilização pela proteção de uma mulher vítima de
violência material.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, no título V da Lei Maria da Penha e
em seus quatro artigos, está prevista a criação de Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos
responsáveis por investigar, julgar e punir qualquer indivíduo
que cometa uma infração prevista no Código Penal.
II. O título IV da Lei Maria da Penha se dedica às medidas
protetivas de urgência, de acordo com o texto.
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III. O título III da Lei Maria da Penha trata, entre outros
aspectos, da questão da assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar e assistência social às vítimas,
de acordo com o texto.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

31 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro
de refrigerante por semana. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante
que ela poderá consumir por semana é superior a 7 e
inferior a 12.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30 Leia o texto 'Lei Maria da Penha' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O título I da Lei Maria da Penha determina em quatro
artigos a quem a lei é direcionada, ressaltando ainda a
responsabilidade da família, da sociedade e do poder público
para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno dos
seus direitos, de acordo com o texto.
II. O título VII da Lei Maria da Penha compreende 13 artigos
que determinam que a instituição dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher pode ser integrada a
outros equipamentos em âmbito nacional, estadual e
municipal, tais como casas-abrigo, delegacias, núcleos de
defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e
reabilitação para os agressores etc., de acordo com o texto.
III. Após uma análise atenta do texto, o leitor pode perceber
que o título II da Lei Maria da Penha configura os espaços em
que as agressões são qualificadas como violência doméstica.
Segundo esse trecho da lei, a violência física ou sexual contra
a mulher apenas será assim qualificada quando ocorrer
dentro da residência da vítima.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor
total foi igualmente dividido entre as três. Assim,
considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
amiga é superior a R$ 14,50 e inferior a R$ 18,30.
III. Um paralelepípedo possui 31 cm de altura, 33 cm de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar
que a área total da superfície desse sólido geométrico é
maior que 6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.
II. O piso de um salão é formado por peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III. Um muro de 24m de comprimento e 3m de altura foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e os espaços entre os tijolos são desprezíveis. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 29 e menor que 50.
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II. Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas. No 2º dia, ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela escreveu
5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que a
quantidade de páginas do livro é superior a 125 e inferior a
155.

II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar 264 passageiros, enquanto o avião tipo 2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na capacidade total desses modelos é superior a 127 e
inferior a 140 passageiros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.
II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários. No
início de 2020, essa empresa demitiu 1.979 funcionários.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que o número total de empregados da
empresa, após a demissão, é maior que 6.502 e menor que
6.721.

I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça. O preço da calça era R$ 96,00. Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, para pagar por suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram suco, outras 5 tomaram refrigerante. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.
II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura. Seu piso será revestido por peças quadradas de
cerâmica com arestas de 1,20 metro, cada. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas com 45 quilos, cada. Assim, a partir dos dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

III. São números primos menores de 221, entre outros, os
seguintes: 163, 211 e 139.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

36 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro parcelas. A primeira parcela tinha o valor de R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor pago na primeira prestação. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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39 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura. Assim, é correto afirmar que o
resultado da soma das áreas desses três triângulos é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².
II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel cujo valor da diária era R$ 237,80. Ao realizar o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou um valor superior a R$ 1.048,00 e inferior a R$
1.077,00.
III. Um evento artístico contou com 260 espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15 em uma promoção. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.
II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760; R$ 51.200; R$ 62.300; e R$ 55.320. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse veículo nas
concessionárias apresentadas é superior a R$ 50.031 e
inferior a R$ 50.263.
III. Em números decimais, a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 50
Preço médio do etanol

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no
sábado (04/07/2020), em comparação com a semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.
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Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.
Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando, assim, uma alta de 0,83% ante a semana
anterior, encerrada no dia 27/06/2020, quando o preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.
Ainda considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual foi registrada no
Tocantins, com elevação de 3,84%. A maior queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi de R$ 2,059, o litro, em São Paulo; e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul. O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.
Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços do etanol subiram em 18 estados e no Distrito
Federal e cederam em outros 8 estados. O estado que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no Paraná, com elevação de 14,15% no preço do etanol
hidratado. A queda mais expressiva foi verificada em
Roraima (- 5,45%).
Por Agência Estado, em julho de 2020 (disponível em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

41 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,734, no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

42 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada no dia 04/07/2020, o preço médio do litro de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.
v.1561/2020
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II. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual do preço do etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

43 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.
II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

44 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em São Paulo, na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. Na semana encerrada no sábado, dia 04/07/2020, as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba, de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

45 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.
II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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46 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima, com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no dia
04/07/2020, em comparação com a semana anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

47 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual na comparação mensal foi o Paraná, com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

48 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. São Paulo apresentou uma alta de 0,83% no preço do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação com a semana anterior, encerrada no dia
27/06/2020, de acordo com as informações apresentadas
pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

49 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.
II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

50 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
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II. Em São Paulo, a cotação média do preço do etanol
hidratado no mês de junho de 2020 era de R$ 2,335, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço máximo individual na semana encerrada no dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.
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