
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ORIENTADOR SOCIAL 



 

 

 

PARTE I – ORIENTADOR SOCIAL 
 
01 - De acordo com as determinações do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA, em seu Art. 42 § 3º que trata da 
adoção, estabelece que a pessoa que ao adotar uma criança 
deve ser 

A) dez anos mais velho do que o adotando. 
B) vinte anos mais velho do que o adotando. 
C) quinze anos mais velho do que o adotando. 
D) doze anos mais velho do que o adotando. 
E) dezesseis anos mais velho do que o adotando. 

 
02 - De acordo com a Resolução n.09, de 15 de abril de 2014 
em consonância com a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, 
regulamenta as profissões de ensino médio e fundamental que 
atuam no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. A 
partir desse documento uma das funções do Orientador Social 
é: 

A) Desenvolver atividades ou tarefas que são executadas 
de forma sistemática pelo trabalhador de uma 
determinada ocupação. 

B) Desenvolver atividades socioeducativas e de 
convivência e socialização visando à atenção, defesa e 
garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias 
em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e 
pessoal, que contribuam com o fortalecimento da 
função protetiva da família. 

C) Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção 
integral e promoção da autonomia e autoestima dos 
usuários. 

D) Organizar, catalogar, processar e conservar 
documentos, cumprindo todo o procedimento 
administrativo necessário, inclusive em relação aos 
formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, 
dentre outros. 

E) Organizar documentos e efetuar sua classificação 
contábil, sob orientação de contador. 

 
03 - A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, aprovada 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social cria a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais cuja finalidade é de 

A) padronizar a assistência social 
B) estabelecer critérios para acesso a assistência. 
C) criar as comissões gestoras da política. 
D) padronizar os serviços socioassistenciais. 
E) classificar os serviços de assistência. 

 
04 - Com a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) foi organizado por faixa etária e atende o 
seguinte público: 
I. Crianças até 6 anos; 
II. Crianças e adolescentes de 8 a 15 anos; 
III. Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; 
IV. Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos; 
V. Pessoas idosas. 

A partir das alternativas expostas, somente é correto o que 
se afirma em: 

A) I, III, IV, V 
B) I, II, III 
C) II, III, V 
D) II, III 
E) I, II, IV 

 
05 - No trabalho social de acompanhamento às famílias em 
situação de vulnerabilidade social, a principal técnica 
utilizada para conhecer a situação da família é: 

A) Observação sensível 
B) Estudo social 
C) Visita domiciliar  
D) Grupo focal 
E) Roda de conversa. 

 
06 - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV no Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, trabalha com a perspectiva da inclusão de crianças, 
adolescentes e idosos nas seguintes situações. 
I. Em situação de isolamento; 
II. Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
anos; 
III. Criança e adolescente em situação de abandono; 
IV. Egressos de medidas socioeducativas. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

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

 
07 - De acordo com a PNAS/SUAS e com a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a Proteção Social 
Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Nesse sentido, a porta de entrada do usuário 
nesse tipo de proteção social se dá através: 

A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS. 

B) Centros de Convivência. 
C) Cadastro único dos programas sociais 
D) Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS. 
E) Centro POP. 

 
08 - É correto afirmar que no contexto do Estatuto da 
Criança e do Adolescente considera-se criança a pessoa até: 

A) 10 anos de idade completos. 
B) 12 anos de idade completos. 
C) 11 anos de idade incompletos. 
D) 12 anos de idade incompletos. 
E) 11 anos de idade completos. 

 
 



 

 

 

09 - Uma das atribuições e/ou funções do Orientador Social 
que compõe a equipe de profissionais no CRAS é de 

A) apoiar na identificação e registro de necessidades e 
demandas dos usuários, somente quando for 
solicitado. 

B) apoiar e participar no planejamento das ações, se 
necessário. 

C) apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os 
membros das famílias, quando for necessário. 

D) levantar dados da população usuária do serviço, 
mesmo que não tenha sido solicitado. 

E) apoiar na identificação e registro de necessidades e 
demandas dos usuários, assegurando a privacidade 
das informações. 

 
10 - Conforme determina a PNAS/SUAS e as alterações 
realizadas pela a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, o serviço especializado de abordagem 
social integra a (o): 

A) Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
B) Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
C) Proteção Social Básica. 
D) Proteção de Atendimento Integral à Família. 
E) Sistema de Fortalecimento de Vínculos. 

 
11 - A Constituição Federal de 1988, reconhecida como 
Constituição Cidadã, por reconhecer os direitos dos 
cidadãos em toda sua plenitude traz em seu Capítulo II, Art. 
6º os: 

A) Direitos Econômicos. 
B) Direitos Políticos. 
C) Direitos Sociais. 
D) Direitos Civis. 
E) Direitos Humanos. 

 
12 - De acordo com a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – SISNAD tem por finalidade, articular, integrar, 
organizar e coordenar as atividades relacionadas com 

A) a prevenção do uso indevido, a atenção e a 
reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas. 

B) o respeito ao usuário de droga, quando necessário. 
C) a promoção dos valores éticos, culturais e de 

cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os 
como fatores de proteção para o uso indevido de 
drogas e outros comportamentos correlacionados. 

D) a inclusão dos usuários na comunidade. 
E) a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e 

reinserção social do usuário e do dependente de 
drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais. 

 
 
 
 
 
 

13 - A Lei nº 8.069, de 13 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Capítulo V, que 
trata do direito a profissionalização e a proteção ao trabalho 
determina em seu Art. 60: 

A) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, mesmo sendo na condição de aprendiz. 

B) O menor aprendiz pode trabalhar com quatorze anos de 
idade desde que abandone a escola. 

C) É liberado o trabalho na condição de aprendiz, desde 
que seja em horário especial para não prejudicar os 
estudos. 

D) É liberado o trabalho aos menores de quatorze anos de 
idade na condição de aprendiz, desde que possibilite a 
capacitação profissional para o jovem ingressar no 
mercado de trabalho. 

E) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 
14 - A Constituição Federal de 1988, no Capítulo II, Art. 194, 
cria o Sistema de Seguridade Social que compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade. A seguridade social brasileira é composta pelas 
políticas de: 

A) Saúde, previdência e educação. 
B) Previdência, trabalho e educação. 
C) Saúde, assistência social e trabalho. 
D) Saúde, previdência e assistência social. 
E) Assistência, previdência e educação. 

 
15 - A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993) no 
Capítulo II, seção I, Art. 4º reconhece como princípios da 
Assistência Social: 
I. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
II. Descentralização político-administrativa para os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios e comando único das ações. 
III. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se afirma 
em: 

A) I, II. 
B) III. 
C) I, III. 
D) II, III. 
E) I. 

 
16 - Leia com atenção o texto a seguir: “É a modalidade de 
atendimento assistencial destinada às famílias e indivíduos com 
seus direitos violados, mas os vínculos familiar e comunitário 
não foram rompidos” (PNAS, 2004, p.31).  De acordo com a 
Política Nacional de Assistência Social, a citação acima refere-
se a:   

A) Proteção Social Básica. 
B) Proteção Social Especial. 
C) Proteção Social Especial de Alta Complexidade.  
D) Proteção Social Integral. 
E) Proteção Social Especial de Média Complexidade.  



 

 

 

17 - A rede socioassistencial prevista na PNAS/2004 e no 
Sistema Único de Assistência Social é constituída de: 

A) Serviços, projetos e entidades sociais. 
B) Serviços, programas, projetos e benefícios. 
C) Projetos, benefícios e planos sociais. 
D) Programas, projetos e benefícios. 
E) Benefícios, entidades sociais e programas. 

   
18 - A Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, institui o 
Estatuto da Juventude e, estabelece como princípios das 
políticas públicas voltadas aos jovens: 
I. Promoção da criatividade e da participação no 
desenvolvimento do país. 
II. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos 
universais, geracionais e singulares. 
III. Promoção da autonomia e emancipação dos jovens. 
IV. Promover o território como espaço de integração. 
A partir das alternativas citadas somente é correto o que se 
afirma em: 

A) I, III, IV 
B) II, IV 
C) II, III, IV 
D) I, II, III 
E) I, II, IV 

 
19 - Trabalhar com jovens e adolescentes numa perspectiva 
socioeducativa deve ter como horizonte a liberdade e não a 
punição, significa oferecer serviços que respondam a 
necessidades e interesses reais manifestados por eles em 
discussões coletivas e individuais. Nesse sentido, o trabalho 
socioeducativo deve: 

A) Desenvolver atividades que atendam 
exclusivamente ao serviço. 

B) Desenvolver atividades ligadas às questões 
moralizadoras e religiosas. 

C) Desenvolver atividades que atendam aos interesses 
dos orientadores. 

D) Levar em consideração apenas os interesses do 
programa. 

E) Desenvolver atividades ligadas ao meio ambiente 
na perspectiva da melhoria da qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - A Política Nacional de Assistência Social centraliza 
suas ações na família em um determinado contexto social e 
econômico. A concepção de família adotada nessa política 
é de 

A) um núcleo afetivo formado por um conjunto de 
pessoas que se acham unidas por laços 
consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade. 

B) um núcleo socioafetivo, vinculado por laços 
consanguíneos, de aliança ou de afinidade e está 
organizada em torno das relações geracionais e de 
gênero. 

C) um grupo de pessoas vinculadas entre si por laços 
consanguíneos que dependem um do outro. 

D) uma instituição social onde seus membros são 
articulados com a estrutura social na qual está 
inserida. 

E) um núcleo de pessoas que convivem em um 
determinado lugar, durante um lapso de tempo mais 
ao menos unidos por laços de consanguinidade.  

  



 

 

 

PARTE II – PORTUGUÊS 
  

A questão 21 refere-se a tira seguinte: 

 
 

 
21 - A oração “que isso nunca aconteceria” no 1º quadrinho 
classifica-se como: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva predicativa 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) coordenada sindética explicativa 
E) coordenada assindética 

 

A questão 22 refere-se ao texto seguinte:  
 

Segundo Stephen Hawking, humanidade pode não 
sobreviver aos próximos mil anos na Terra 

 

Um dos físicos e cosmologistas mais conhecidos do 
mundo, Stephen Hawking recentemente deu uma palestra 
em que, além de lembrar “o maior erro de sua carreira”, 
ressaltou a importância da busca por outros planetas 
habitáveis. “Nós temos de continuar indo ao espaço pela 
humanidade”, disse. “Não vamos sobreviver por mais mil 
anos sem escapar do nosso frágil planeta”. 

A palestra foi dada no Centro Médico Cedars-Sinai, em 
Los Angeles (EUA), pioneiro na busca de tratamentos com 
células-tronco para doenças degenerativas – entre elas a de 
Lou Gehrig, com a qual Hawking foi diagnosticado há 50 
anos e que o fez perder quase toda sua habilidade motora. 

O “maior erro” ao qual se referiu foi a ideia de que nada 
é capaz de escapar de um buraco negro. Embora nem a 
própria luz esteja a salvo desse fenômeno, existe, sim, algo 
que escapa: radiação Hawking – cuja descoberta é um dos 
grandes orgulhos do cientista. 

Já o reforço quanto à importância da exploração espacial 
faz referência ao corte de US$ 300 milhões (quase R$ 600 
milhões) feito esse ano no orçamento de ciência espacial da 
NASA – projeto de grande importância na busca por 
planetas que possam ser “colonizados” 

Disponível em: <https://hypescience.com/segundo-
stephen-hawking-humanidade-pode-nao-sobreviver-aos-
proximos-mil-anos-na-terra/>. Acesso em: 7 mar. 2016. 

 
22. Das afirmações seguintes: 
I. O texto trata de uma palestra realizada nos EUA na qual 
o conhecido físico Stephen Hawking faz uma surpreendente 
declaração: a humanidade precisa procurar outros planetas 
habitáveis para sobreviver. 

 
II. O físico ressalta a importância de continuar a busca de 
planetas habitáveis por calcular que a humanidade não 
conseguirá sobreviver na Terra nos próximos mil anos. 
III. Considerando o último parágrafo podemos afirmar que 
o corte de gastos com explorações espaciais pode significar 
grandes danos à humanidade. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 23 refere-se ao cartaz seguinte: 

 
Disponível em: 

<http://www.sidneyrezende.com/noticia/75962+ 
procura+se+branquinha+oferece+se+recompensa>. Acesso 

em: 2 mar. 2016. 
 



 

23 - Identifique a alternativa incorreta: 
A) As frases verbais que aparecem no cartaz estão na 

voz passiva. 
B) Por meio do cartaz ficamos sabendo como é o 

animal procurado e quem o está procurando. 
C) Nas duas frases verbais, há verbo transitivo direto. 
D) Não há necessidade de usar o sujeito paciente, pois 

essa informação não é essencial para o objetivo do 
cartaz. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
As questões 24 e 25 referem-se ao poema seguinte: 
 

Congresso Internacional do Medo 
 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque este não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso 
companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das 
igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos 
democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da 
morte. 
Depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 
medrosas. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 

Disponível em: 
<http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-

poesia/congresso-internacional-do-medo/>. Acesso em: 23 
jan. 2016. 

 
24 - Identifique das afirmações seguintes a que o eu poético 
NÃO recorre para demonstrar que o medo é realmente 
universal. 

A) Cita elementos do espaço físico, tais como: 
“sertões”, “mares”, “desertos”, “igrejas”, “túmulos” 
e “flores”. 

B) Fala de um medo que vai além de quaisquer limites, 
pois é encontrado nas mães, nos soldados assim 
como no medo que se sente dos ditadores, dos 
democratas. 

C) Utiliza a primeira pessoa do plural para referir-se 
tanto ao próprio poeta como às pessoas de seu 
tempo e mesmo do tempo atual. 

D) Menciona que “provisoriamente não cantaremos o 
amor”. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
25 - Das afirmações seguintes: 
I. No poema o eu poético não fala de um sentimento 
individual nem específico de nosso país, mas de um 
sentimento que domina as pessoas do mundo como um todo. 
II. O eu poético vê essa fase em que reina o medo como algo 
que durará para sempre. 
III. O eu poético fala de um medo de tal força que “esteriliza 
os abraços”, torna-os insuficientes, improdutivos, pois se 
vive em um mundo ameaçador. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
26 - Em todas as orações abaixo foi destacado um agente da 
passiva, exceto em: 

A) As folhas das árvores foram levadas pelo vento da 
manhã. 

B) Muita gente caminhava pelas alamedas do parque. 
C) Os trabalhos foram expostos pelas meninas do 9º 

ano. 
D) Esses estudantes foram elogiados pelos professores. 
E) Toda a louça suja foi lavada pelos homens. 

 
27 - Assinale o item que preenche corretamente as lacunas 
da frase a seguir: 
“Chegando ___ porta, ___ menina pôs-se ___ chamar pelo 
irmão” 

A) a – a – à 
B) à – à – a  
C) à – a – a 
D) a – a – a 
E) à – a – à  

 
A questão 28 refere-se a tira seguinte: 

 
28 - Nessa tira, a palavra QUE tem a função de: 

A) pronome relativo 
B) conjunção integrante 
C) advérbio de intensidade 
D) pronome interrogativo 
E) partícula de realce 

 
29 - Há um erro de concordância verbal em uma das orações 
seguintes. Assinale-a: 

A) Devem haver vários exemplares desse livro na 
biblioteca. 

B) Havia muitas crianças no parque. 
C) Hoje, pode haver longas filas no cinema. 
D) Não havia alunos na escola naquele horário. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
30 - Nas palavras abaixo, se juntarmos os prefixos aos 
substantivos indicados, apenas uma das palavras formadas 
deve ser escrita com hífen. Identifique-a. 

A) mini + saia 
B) semi + final 
C) super + sensível 
D) micro + organismo  
E) sub + secretário 

  



 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 

31 - Para produzir até 20 unidades de certa embalagem, uma 
indústria tem um custo inicial de R$ 240,00 mais um custo de 
R$ 5,00 por embalagem. Para produzir mais de 20 unidades, tem 
um custo inicial de R$ 220,00 mais um custo de R$ 4,50 por 
embalagem. Qual é a função que representa o custo total C dessa 
indústria em função da quantidade x de embalagens produzidas? 

A) 
5 240, se 0 20 
4,50x+220, se x 20 

x xì + < £ïïíï >ïî  

B) 
5 240, se x 0 e 20    
4,50x+220, se x 0 

x xì + < ³ïïíï >ïî  

C) 
5 240, se 0 20 
4,50x+220, se x 20 

x xì + £ <ïïíï >ïî
 

D) 
240 5; se 0 20 
220x+ 4,50;  se x 20 

x xì + < £ïïíï >ïî
 

E) 
240 5; se 0 20 
220x+ 4,50;  se x 0 

x xì + £ <ïïíï >ïî
 

32 - Em uma fazenda, parte da criação de bovinos é destinada ao 
abate, sendo a engorda desses animais realizada em sistema de 
confinamento, no qual vários animais ficam isolados em uma 
pequena área onde são alimentados apenas com água e ração. 
Um veterinário instruiu o proprietário da fazenda a alimentar 
cada cabeça de gado com aproximadamente 27 kg de ração por 
dia, o que corresponde a um consumo diário total de 12 285 kg 
de ração. 
Quantas cabeças de gado, aproximadamente, a fazenda pode 
alimentar durante uma semana, com a quantidade de ração 
comprada, caso sejam seguidas as instruções do veterinário? 

A) 455 cabeças 
B) 476 cabeças 
C) 480 cabeças 
D) 410 cabeças 
E) 400 cabeças 

 
33 - Durante um feriado prolongado, colegas de trabalho 
decidiram fazer uma viagem para a Bahia. Como primeiro 
destino a Praia do Porto da Barra foi escolhida, local com águas 
calmas e adequadas para banho marítimo. O grupo de colegas, 
desejando uma estadia maior, resolveu alugar uma casa no local 
por R$ 1344,00. No entanto, nos poucos dias que antecederam a 
viagem, um outro colega foi incluído ao grupo, diminuindo em 
R$ 24,00 o valor pago por pessoa pelo aluguel da casa. Ao final 
da viagem, resolveram pedir para um guia fotografar todo o 
grupo para posterior recordação. Quantas pessoas apareceram na 
foto sabendo que não houve desistência de nenhum colega? 

A) 7 pessoas 
B) 12 pessoas 
C) 8 pessoas 
D) 15 pessoas 
E) 5 pessoas 

 

34 - O número de indivíduos de certa cultura de bactérias é 
dado pela função 0,2(t) 5 3 tf    em que t corresponde ao 
tempo, em horas. Após quantas horas essa cultura terá 4050 
indivíduos? 

A) 5 horas 
B) 8 horas 
C) 24 horas 
D) 20 horas 
E) 48 horas 

 
35 - A má-nutrição, também conhecida como desnutrição, é 
uma condição onde problemas de saúde ocorrem a partir de 
uma dieta com consumo insuficiente, ou excessivo, de 
nutrientes. No caso do consumo insuficiente a denominação 
utilizada é a de subnutrição.  
Uma criança acometida por essa condição passou por um 
tratamento alimentar por um período de 12 semanas. 
Durante o processo, o peso da criança foi medido 
semanalmente e verificou-se que sua massa aumentou de tal 
maneira a formar uma PA. Sabendo-se que ao final da 5ª 
semana a criança estava com 9,350 kg e, ao final da 9ª 
semana, com 9,950 kg, qual era a massa da criança ao iniciar 
o tratamento? 

A) 12,6 kg 
B) 5,6 kg 
C) 6,5 kg 
D) 8 kg 
E) 8,6 kg 

 
36 - Ao instalar uma escrivaninha suspensa em seu 
escritório, um matemático precisou utilizar buchas e 
parafusos para fixação do seu móvel. Ao começar o 
processo, ele percebeu que para rosquear por completo, 
certo parafuso, é necessário que ele (o parafuso) gire 4356º. 
Percebendo a implicação matemática que a situação 
trouxera, o exímio estudioso dos números desejou saber se, 
caso seja utilizada uma chave para a realização dessa tarefa, 
qual será a diferença, em graus, entre a posição inicial da 
chave e sua posição ao terminar de rosquear o parafuso? 

A) 20º 
B) 15º 
C) 60º 
D) 45º 
E) 90º 

 
37 - O processo eleitoral ocorre em diversos âmbitos. Em 
uma determinada empresa, uma eleição para escolher quem 
seria o funcionário do mês tinha como concorrentes João e 
Clara. Na contagem, descobriu-se que o dobro de votos 
obtidos pelo candidato João, adicionado à quantidade de 
votos obtidos pela candidata Clara, é igual a 914. Sabendo 
que a diferença entre o triplo de votos obtidos por João e o 
dobro de votos obtidos por Clara é igual a 146, o número de 
votos que João e Clara obtiveram, respectivamente, é: 

A) 282 e 350 votos 
B) 400 e 134 votos 
C) 250 e 382 votos 
D) 241 e 325 votos 
E) 350 e 282 votos 

 
 
 



 

38 - Roberto e Angélica vão ao teatro com mais de 5 amigos. 
Em uma das fileiras, há 7 poltronas disponíveis, uma ao lado 
da outra. De quantas maneiras diferentes o grupo pode se 
acomodar nas 7 poltronas, de forma que Roberto e Angélica 
fiquem lado a lado? 

A) 720 maneiras 
B) 1440 maneiras 
C) 35 maneiras 
D) 49 maneiras 
E) 245 maneiras 

 
39 - Considere todos os anagramas da palavra CENOURA. 
Se um anagrama escolhido ao acaso possui as vogais todas 
juntas, qual a probabilidade de as letras C e M também 
aparecerem juntas? 

A) 50% 
B) 25% 
C) 28% 
D) 16% 
E) 20% 

 
40 - Em busca de um baú, em formato cúbico, para que 
pudesse colocar seus pertences, Dona Laura decidiu que vai 
construir o objeto desejado por conta própria. Para isso, ela 
tem à sua disposição uma placa de madeira com 15000 cm². 
Ao fazer os cálculos, a senhora percebeu que a medida da 
aresta da caixa que vai construir, sabendo que essa aresta 
será a maior possível, é de: 

A) 100 cm 
B) 150 cm 
C) 250 cm 
D) 50 cm 
E) 225 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


