
1 
 

 

Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Assistente Social  

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. O Código de Ética Profissional do Assistente Social, instituído em 1993 sob a resolução nº 273, 

considera alguns avanços e discussões da categoria de Serviço Social para a promulgação da referida 

legislação, um desses é: 

A) A avaliação da categoria e das entidades do Serviço Social de que o Código homologado em 1985 

apresenta insuficiências.  

B) As exigências de normatização específicas de um Código de Ética Profissional e sua real 

idealização. 

C) O XXI Encontro Nacional CFESS/CRESS referendou a proposta de reformulação apresentada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social.  

D) A posição amplamente assumida pela categoria de que as conquistas políticas expressas no 

Código de 1986 devem ser superadas. 

 

02. Acerca das relações do/a assistente social com outros profissionais, analise as assertivas abaixo e 

assinale a correta: 

A) Consiste em um direito do/a assistente social, ao realizar crítica pública a colega e outros/as 

profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, assumindo sua inteira responsabilidade. 

B) Sempre que for possível deve respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.  

C) O/a assistente social deve, obrigatoriamente, incentivar a prática profissional interdisciplinar. 

D) É vedado ao/à assistente social intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuado 

por outro/a profissional, salvo a pedido desse/a profissional; em caso de urgência, seguido da 

imediata comunicação ao/à profissional; ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada.  

 

03. Constitui atribuição profissional do/a assistente social na área de Saúde: 

A) Pesagem e medição de crianças e gestantes. 

B) Atendimento direto aos usuários.  

C) Identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência 

hospitalar. 

D) Montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento Fora 

de Domicílio (TFD), medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos (órteses, próteses 

e meios auxiliares de locomoção), bem como a dispensação destes. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de família anaparental: 
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A) Família unida por algum parentesco, mas sem a presença de pais. É constituída pela convivência 

entre parentes dentro de um mesmo lar, com objetivos comuns, sejam eles de afinidade ou até 

mesmo econômico.  

B) A família constituída por um dos pais e seus descendentes, ou seja, ou só o pai ou só mãe 

convivendo com seu(s) filho(s). 

C) Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 

afinidade e afetividade. 

D) Constituídas por um cônjuge ou companheiro (a) e os filhos vindos de casamentos anteriores.  

 

05. Leia as afirmativas abaixo sobre o trabalho com famílias desenvolvido por assistentes sociais e 

classifique-as em (V) verdadeiro e (F) falso. Em seguida, assinale a opção correta: 

(__) - No âmbito do Serviço Social, os processos de atenção às famílias, fazem parte da história da profissão; 

(__) - A análise da prática profissional com famílias pode acontecer a partir de diferentes perspectivas 

dentre elas estariam o percurso histórico da profissão, o seu papel na divisão sócio-técnica do trabalho e 

de seus condicionamentos macroestruturais, da formação profissional e da responsabilidade dos 

assistentes no processo de apropriação do projeto ético político da categoria; 

(__) - Os assistentes sociais no seu cotidiano desenvolvem algumas ações que podem ser diferenciadas pelas 

particularidades que apresentam. São elas: ações socioeducativas, ações periciais, ações socioassistenciais, 

ações de acolhimento e apoio sócio-institucional; 

(__) - Quanto ao instrumental técnico-operativo utilizado para a efetivação do trabalho do assistente social 

com famílias, podem ser citados encaminhamentos, reuniões, visitas domiciliares, realização de estudo e 

parecer social. 

A) V-F-V-V. 

B) V-F-F-V. 

C) F-V-V-V. 

D) V-V-V-V. 

 

06. Julgue as assertivas abaixo sobre os instrumentos e as técnicas de intervenção: estudo social, perícia 

social, laudo social e parecer social.  

I - Estudo social, perícia social, laudo social e parecer social constituem metodologia de trabalho 

de profissionais que atuam na área social;  
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II - O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre 

matéria de Serviço Social, deve atuar com ampla autonomia respeitadas as normas legais, técnicas e éticas 

de sua profissão; 

III - A construção do estudo social contempla a inclusão do(s) sujeito(s) singular(es), na 

universalidade mais ampla na qual se insere(m).  

A) Somente as assertivas I e II estão corretas. 

B) Somente as assertivas I e III estão corretas. 

C) Somente as assertivas II e III estão corretas. 

D) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 

07. Leia as afirmativas abaixo sobre a técnica da entrevista e assinale a opção incorreta: 

A) Sendo a entrevista uma prática utilizada pelo assistente social, é importante a compreensão mais 

aprofundada desta técnica que está presente no cotidiano profissional.  

B) A entrevista era utilizada desde o início do exercício da profissão por Mary Richmond. 

C) Na contemporaneidade, a realização da entrevista consta por ir ao encontro do usuário ou 

esperá-lo no âmbito institucional.  

D) Para realizar com competência uma entrevista é necessário passar por variáveis processos, 

sendo que o primeiro chama-se planejamento. 

 

08. Leia atentamente as assertivas abaixo sobre as Políticas de Seguridade Social no Brasil e assinale a 

alternativa correta: 

A) Existe no Brasil um sistema de proteção social destinado a proteger algumas pessoas em 

determinadas situações necessidade, denominado de Seguridade Social, composta por serviços 

e benefícios em áreas distintas: previdência social, saúde e assistência social.  

B) Ao Estado compete organizar e administrar a Seguridade Social e a responsabilidade por 

garantir a proteção preconizada é dever tão somente do poder público. 

C) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em alguns 

objetivos, um deles é a seletividade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais.  

D) Discutir a Seguridade Social é de suma importância, especialmente num país com índices 

elevados de pobreza em algumas regiões, crescente aumento da população de idosos, além do 

vergonhoso índice de acidentes de trabalho e de mortes em acidentes de veículos, que oneram 

expressivamente as despesas com saúde pública e previdência social. 
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09. Constituem características da Política de Previdência Social, exceto: 

A) Natureza não contributiva. 

B) Direito de todos. 

C) Filiação obrigatória para todos os que exercem atividade remunerada. 

D) Deve observar critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.  

 

10. A organização da Previdência Social encontra-se a cargo do Poder: 

A) Legislativo. 

B) Executivo. 

C) Judiciário. 

D) Misto. 

 

11. A Lei nº 8080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. De acordo com 

a referida lei, é um objetivo do SUS: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.  

D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a 

seguinte atribuição, de acordo com a Lei nº 8080/90: 

A) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e 

serviços de saúde.  

B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

C) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio 

ambiente. 

D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica. 

 

13. Analise as assertivas abaixo sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, anotados 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assinale a opção incorreta:  

A) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz.   
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B) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do 

disposto nesta Lei. 

C) Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e 

bases da legislação de educação em vigor. 

D) A formação técnico-profissional obedecerá ao seguinte princípio: horário regular para o 

exercício das atividades. 

 

14. De acordo com o Estatuto do Idoso, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção 

das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão 

competente da Política Nacional do Idoso. As entidades governamentais e não-governamentais de 

assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da 

Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 

Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados alguns requisitos. Não 

é um deles: 

A) Estar regularmente constituída. 

B) Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

C) Apresentar plano de financiamento sustentável.  

D) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança.  

 

15. É correto afirmar, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

A) É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a solidariedade e a 

fraternidade. 

B) A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar.  

C) Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Obrigatório, ratificados pelo Congresso Nacional.  

D) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de médio ou longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 
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16. Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, constituem provisões para a oferta 

do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família?  

A) Acolhida, estudo social, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos. 

B) Convivência social, direito de ser e participação. 

C) Ambiente físico, recursos humanos, recursos materiais. 

D) Acolhida, renda e convivência familiar e comunitária. 

 

17. O município de Flores conta com 18 mil habitantes e possui um CRAS. Como deve ser composta a 

equipe de referência desse equipamento público? 

A) Supervisor, 01 assistente social, 01 orientador social e 01 recepcionista. 

B) Coordenador, 01 psicólogo, 01 advogado, 01 recepcionista, 01 orientador social. 

C) Coordenador, 01 assistente social, 01 pedagogo, 02 técnicos de nível médio. 

D) Coordenador, 01 assistente social, 01 psicólogo e 01 técnico de nível médio. 

 

18. Não é uma diretriz para a Política Nacional de Capacitação, segundo a NOB-RH do SUAS? 

A) A capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social deve ser promovida com a 

finalidade de produzir e difundir conhecimentos que devem ser direcionados ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do 

controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública. 

B) União, os Estados e o Distrito Federal devem elaborar Planos Anuais de Capacitação, pactuados 

nas Comissões Intergestores e deliberados nos respectivos Conselhos de Assistência Social. 

C) Os Gestores Federais deverão liberar os técnicos para participarem da capacitação sem prejuízo 

dos recebimentos e com as despesas correspondentes de participação de acordo com o Plano de 

Capacitação. 

D) Coordenação e o Financiamento da Política Nacional de Capacitação são de competência dos 

Governos Federal, Estadual e do Distrito federal. 

 

19. Assinale a opção que apresenta um direito que não faz parte do decálogo de direitos 

socioassistenciais: 

A) Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados em Lei para todos. 

B) Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva. 

C) Direito de equidade social e de manifestação pública. 

D) Direito de ser.  
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20. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que 

a Lei Orgânica da Assistência Social, a efetiva instituição e funcionamento de: 

A) Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil, Fundo 

de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

e Plano de Assistência Social. 

B) Conselho de Assistência Social, de composição mista entre governo e sociedade civil, Fundo de 

Assistência Social e Plano de Assistência Social. 

C) Conselho Municipal de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade 

civil, Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de 

Assistência Social, e Plano de Assistência Social. 

D) Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil, Fundo 

de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

e Plano de Educação Permanente do SUAS. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 
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B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 
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29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


