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Texto para questões de 01 a 07. 
 
TEXTO I 
A sociedade da (in) comunicação e da (in) diferença 
 
 Houve um engano, segundo Gilles Lipovetsky: não estamos na pós-
modernidade, mas na hipermodernidade. O primeiro termo que pautou as 
discussões durante anos era ambíguo e sugeria uma superação da modernidade 
pela pós-modernidade. O segundo termo, ao contrário, indica que a modernidade 
não acabou: chegou ao seu extremo. Aceleração total, velocidade máxima, 
sociedade do excesso. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a 
hipermodernidade é simples e eficaz: o mais e o menos ao mesmo tempo. Nunca 
se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos. Nunca houve tanta 
liberdade para expressão dos desejos e nunca houve tanta depressão. Nunca se 
buscou tanto o prazer e nunca se sofreu tanto por não se conseguir uma vida 
lúdica. 
 Nossa sociedade é dominada pelo imaginário da comunicação. Estamos na 
era da mídia e na midiatização da vida.  As novas tecnologias invadem tudo e 
geram uma obsessão de interatividade. É preciso estar sempre conectado. 
Privado e público se confundem. Cada vez mais, cada um quer ser protagonista e 
contar sua vida num blog ou noutro mecanismo de exposição, o que antes era 
reservado à família, aos vizinhos e aos amigos. 
 
(Juremir Machado da Silva – apresentação do livro “ A Sociedade da Decepção” 
de Gilles Lipovetsky) 
 
 
 
01. Observe as afirmativas abaixo: 
I) A sociedade hipermoderna, segundo o texto, caracteriza-se pela forte presença de 

contrastes. 
II) O texto defende a necessidade de estarmos sempre conectados. 
III) O texto afirma que a hipermodernidade, nada mais é, do que a modernidade em sua 

plena extensão 
IV) Segundo o texto, prazer e sofrimento não comungam do mesmo espaço nesse 

novo tipo de sociedade.  
 Analisando as afirmativas, é correto apenas o que se afirma em: 
A) I e II                                        
B) II e III 
C) I e III                                       
D) I e IV 
E) II e IV 






 

 

02. “Estamos na era da mídia e na midiatização da vida”. Se a contração da preposição 
destacada ocorresse com a preposição de, ocorreria que: 

A) a frase passaria a exprimir que tanto estamos na era da mídia, como na era da        
     midiatização da vida. 
B) o sentido da frase não seria comprometido por conta da elipse do termo “era”  
C) os termos mídia e midiatização assumiriam função sintática diferentes entre si. 
D) a frase passaria a exprimir que a vida está sendo midiatizada, por conta da  
     divulgação de particularidades nos blogs e outros mecanismos. 
E) a frase ficaria incorreta por não se conceber tal permuta. 
 
03. Identifique uma relação de causa e efeito presente em uma das alternativas: 
A) “Não estamos na modernidade, mas na hipermodernidade” 
B) “A modernidade não acabou: chegou ao seu extremo” 
C) “Nossa sociedade é dominada pelo imaginário da comunicação” 
D) “Nunca houve tanta liberdade para expressão dos desejos e nunca houve tanta      
     depressão.” 
E) “As novas tecnologias invadem tudo e geram uma obsessão de interatividade.” 
 
04. “A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é 

simples e eficaz: o mais e o menos ao mesmo tempo.” As palavras grifadas são 
formadas, respectivamente, por: 

A) derivação regressiva, derivação imprópria, derivação regressiva. 
B) derivação parassintética, derivação sufixal, derivação imprópria. 
C) composição por justaposição, derivação imprópria, derivação imprópria 
D) derivação parassintética, derivação imprópria, derivação imprópria. 
E) derivação prefixal e sufixal, derivação imprópria, derivação imprópria  
 
05. “Nunca se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos.” Com relação 
ao termo grifado pode-se afirmar que: 
A) exerce uma função coesiva, restringindo o papel de unir sentenças coordenativas. 
B) exerce uma função adversativa em que a segunda oração contraria a ideia da 

primeira. 
C) estabelece uma relação de sentido conclusivo entre as orações. 
D) exerce o papel aditivo por acumular a informação da primeira com a da segunda 

oração. 
E) mantém uma relação de casualidade entre as orações 
 
06. Considere a frase seguinte: “A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a 

hipermodernidade é simples e eficaz...” 
I. A expressão “pelo filósofo” exerce, sintaticamente, a função de sujeito da primeira   
   oração. 
II. As duas primeiras orações mantêm uma relação de finalidade, através do     

conectivo “para”. 
III. Semanticamente, os predicativos presentes na frase denunciam a opinião do   
     autor. 
IV. Poderíamos substituir o verbo ser pelo verbo estar sem comprometer   

semanticamente a frase. 
       
 
 






 

 

Assinale a única opção que representa as afirmativas corretas: 
A) II e III são verdadeiras                                 B) I e II são verdadeiras 
C) I e IV são verdadeiras                                  D) II e IV são verdadeiras 
E) III e IV são verdadeiras 
 
07. Observe o título do texto: “A sociedade da (in) comunicação e da (in) 

diferença.” A presença do prefixo entre parêntese pode ser entendida: 
A) como sendo o propósito do autor em apenas mostrar que há duas construções   
     possíveis dessa palavra. 
B) que,embora sejam iguais, os prefixos apresentam-se semanticamente diferentes nas    
    respectivas palavras. 
C) para enfatizar os dois prefixos sem manter nenhuma relação com as palavras. 
D) para demonstrar e enfatizar os contrastes da sociedade através do acréscimo e 

omissão do prefixo. 
E) como um recurso para mostrar a função gramatical desses afixos nas  
    palavras: comunicação e indiferença. 
 
Texto II  

Para as questões de 8 a 10. 

Obama 
By framos  

Há 40 anos Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e políticos 
dos negros norte-americanos. A luta deu frutos. O quadro da sucessão de presidentes 
foi alterado. 

 

(http://framos.wordpress.com/2008/11/08/obama) 

08. Analisando literalmente a charge pode- se dizer que: 
A) a única imagem que se apresenta diferente é a do Presidente Obama. 
B) há uma perfeita relação de sentido denotativo entre a frase do texto “o quadro foi 

alterado” com a imagem apresentada. 
C) todos os rostos estão voltados para a mesma direção, exceto o de Obama. 






 

 

D) a posição da imagem de Obama poderia ser modificada, sem estabelecer nenhuma 
ordem específica. 

E) o mais significativo para o que se quer transmitir seria somente o contraste entre as 
cores. 

  
09. Ainda com relação à charge é incorreto afirmar que: 
A) há uma relação significativa entre imagem e palavra. 
B) a charge exige um conhecimento prévio e de mundo do leitor para melhor interagir 

com a intenção do autor. 
C) a charge se restringe apenas a informar o fato, não havendo interferência opinativa 

do autor. 
D) a imagem impactante do Presidente Obama na charge traduz a luta étnica e política 

travada nas eleições norte-americanas. 
E) observando o texto que anuncia a charge, o termo “luta” é exemplo de hiperonímia 

por resumir e generalizar as informações do primeiro período.  
 
10. “Há 40 anos Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e 
políticos dos negros norte-americanos”. O verbo haver está empregado com a mesma 
justificativa da frase acima na alternativa: 
A) Há muitas vagas nos últimos concursos públicos 
B) Ele há de se ter comigo 
C) No Brasil, há 40 presos confinados numa só cela. 
D) Até há pouco tempo, eu o vi por aqui. 
E) Há muitos anos omitidos na declaração de sua idade. 
 
TEXTO IV: Para as questões de 11 a 13. 

 

Revista Veja, 22/07/2009 

 






 

 

11. Com relação ao texto NÃO se pode afirmar que: 
A) há uma fusão da função poética e conativa da linguagem. 
B) a imagem tenta traduzir denotativamente a expressão “guardada a sete chaves” 
C) a mudança de tamanho e estilos entre as letras são significativas para esse tipo de 

gênero textual 
D) a presença humana na imagem, embora discreta, não poderia ser omitida, uma vez 

que complementa o propósito comunicativo do texto. 
E) há uma predominância da tipologia descritiva em todo o texto. 
 
12. Na frase: “Fórmula guardada a 7 chaves”.  Não ocorreu o fenômeno da crase por:  
A) o verbo guardar ser transitivo direto. 
B) a palavra chave apresentar-se no plural. 
C) o numeral não admitir a anteposição do artigo. 
D) o numeral não estar escrito por extenso. 
E) o “a” ser apenas um mero artigo 
 
13. “Por isso ninguém copia o sabor do Guaraná Antártica”. Observando atentamente 
o termo grifado é INCORRETO afirmar que: 
A) a escolha desse termo, como sujeito da frase, adquire um valor argumentativo, 

próprio desse gênero textual. 
B) há um caso de ditongo, embora não seja representado claramente pela escrita. 
C) apresenta sete letras e cinco fonemas. 
D) o termo exerce a função morfológica de pronome indefinido. 
E) está acentuado pela mesma justificativa gramatical das demais palavras presentes 

na frase. 
 
TEXTO IV - Para as questões de 14 a 16 
 
01/07/2008 - 18h08  
Nova ortografia da língua portuguesa entra em vigor em 2009  

DEH OLIVEIRA 
colaboração para a Folha Online  

Passados 18 anos de sua elaboração, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
promete finalmente sair do papel. Ou melhor: entrar de vez no papel. O Brasil será 
o primeiro país entre os que integram a CPLP (Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa) a adotar oficialmente a nova grafia, já a partir do ano que vem.  

As regras ortográficas que constam no acordo serão obrigatórias inicialmente em 
documentos dos governos. Nas escolas, o prazo será maior, devido ao cronograma 
de compras de livros didáticos pelo Ministério da Educação.  

As mudanças mais significativas alteram a acentuação de algumas palavras, 
extingue o uso do trema e sistematiza a utilização do hífen. No Brasil, as alterações 
atingem aproximadamente 0,5% das palavras. Nos demais países, que adotam a 
ortografia de Portugal, o percentual é de 1,6%.  

                                                                      (Folha Online) 
 






 

 

14. Com relação ao texto acima, pode-se dizer que: 
A) trata-se de um artigo de opinião tendo como suporte o jornal. 
B) apresenta tipologia argumentativa com vista a convencer o leitor da nova norma 

ortográfica. 
C) pertence ao gênero notícia, expresso através da função referencial da linguagem. 
D) apresenta tipologia narrativa, fundindo constantemente a linguagem conotativa e 

denotativa. 
E) tem como propósito comunicativo o de apresentar as novas normas ortográficas 

previstas no acordo. 
 
15. Na frase: “As mudanças mais significativas alteram a acentuação de algumas 

palavras”. Pode-se afirmar que: 
A) o sentido da frase reside em afirmar que a acentuação de todas as palavras será 

modificada no novo acordo. 
B) o termo “algumas” exerce função de adjunto adnominal 
C) o verbo concorda com o sujeito e o objeto direto. 
D) o adjunto adverbial representado pela palavra “mais” é dispensável ao efeito de 

sentido pretendido, por ser considerado um termo acessório da oração. 
E) O sujeito poderia ser representado apenas pelo seu núcleo, sem alterar o propósito 

comunicativo. 
 
16. “Na frase “Nas escolas, o prazo será maior, devido ao cronograma de compras de 

livros didáticos pelo Ministério da Educação”.  
A primeira vírgula é empregada para destacar um termo deslocado, ou seja, um 
adjunto adverbial, como na alternativa: 
A) “É preciso amar, sonhar e viver.” 
B) “Garçom, faça-me um favor de me trazer depressa!” 
C) “Com muito cuidado, saíram um a um da sala.” 
D) “O estadista pensa na próxima geração; o político, na próxima eleição.” 
E) “Lula, o presidente do Brasil, anunciou novas medidas para o país.” 
 
17. Indique a alternativa que mostra linearmente a composição de um requerimento. 
A) Dados pessoais do requerente, invocação ou vocativo, motivo do pedido, fecho, data 

e assinatura. 
B) Invocação ou vocativo, dados pessoais do requerente, motivo do pedido, fecho, data 

e assinatura. 
C) Data, invocação ou vocativo, motivo do pedido, dados pessoais do requerente, 

fecho e assinatura. 
D) Data, invocação ou vocativo, dados pessoais do requerente, motivo do pedido, 

fecho e assinatura. 
E) Dados pessoais do requerente, motivo do pedido, fecho, data e assinatura. 
 
18. Suponha que um determinado servidor público sinta a necessidade de solicitar um 
computador do departamento de informática de sua empresa para a sua sala de 
trabalho. Que tipo de documento poderia ser enviado entre esses departamentos? 
A) Um Ofício, por tratar-se de uma solicitação entre departamentos. 
B) Um Requerimento, por se caracterizar como uma solicitação de algo de direito a 

uma autoridade. 






 

 

C) Um Memorando, por ser uma modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, sendo, portanto, uma forma de comunicação 
eminentemente interna. 

D) Uma Carta Comercial ou empresarial, por ser um tipo de correspondência oficial. 
E) Uma Portaria por ser um instrumento pelo qual também se expede solicitações. 
 
19. Em relação à redação de correspondências oficiais, considere as afirmações abaixo. 
 I – A linguagem deve ser clara, precisa seguindo a língua padrão. 
II. O Memorando permite que o despacho seja feito no próprio formulário, agilizando a 

sua tramitação. 
III. Circular é uma correspondência unidirecional, adequando o assunto para cada 

destinatário. 
IV. O requerimento só pode ser expedido de instituição para instituição. 
Está (ão) correta (s) a (s) afirmação (ões): 
A) I e III apenas                                    
B) II e III apenas 
C) I e II apenas                                       
D) I e IV apenas 
E) II e IV apenas 
 
20. Observe a frase: “Tu deves cumprir a promessa que fizeste com o povo”. 

 Substituindo o pronome TU por VOSSA EXCELÊNCIA, teríamos: 
A) Vossa Excelência deve cumprir a promessa que fez com o povo 
B) Vossa Excelência devei cumprir a promessa que fizestes com o povo 
C) Vossa Excelência deveis cumprir a promessa que fizestes com o povo 
D) Vossa Excelência deve cumprir a promessa que fizestes com o povo 
E) Vossa Excelência deve cumprir a promessa que fizeste com o povo 
 
================================================================== 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE DE ALUNOS 
============================================================================= 

21. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8742/93, a 
assistência social é uma Política de Seguridade Social que é 

A) dever do cidadão e direito do Estado. 
B) não-contributiva, provendo os mínimos sociais. 
C) contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações.  
D) contributiva, prevendo os mínimos sociais. 
E) dever do cidadão e direito da sociedade civil. 
 
22. Nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 

8742/93, o incentivo aos projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 
mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais 
e em sistema de cooperação entre 

A) indivíduos, comunidades e sociedade civil. 
B) serviços, programas e projetos. 
C) creches, escolas e universidades. 
D) União, Estados e Municípios. 
E) organismos governamentais, não-governamentais e da sociedade civil. 
 






 

 

23. Acerca do Benefício de Prestação Continuada, preconizado na Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), Lei nº 8742/93, é correto afirmar-se que 

A) pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 
social. 

B) a situação de internado prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao 
benefício. 

C) a concessão do benefício estará isenta de exame médico pericial ou laudo. 
D) o benefício não poderá ser cancelado em hipótese alguma. 
E) o benefício deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem. 
 
24. São fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, da  

Constituição Federal de 1988, exceto 
A) a igualdade social.                                   
B) a soberania. 
C) a cidadania.                                             
D) o pluralismo político. 
E) a dignidade da pessoa humana. 
 
25. Considere as informações 
I. plenitude de defesa. 
II. sigilo das votações. 
III. soberania dos veredictos. 
IV. competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida. 
São assegurados à instituição do júri, pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, apenas 
A) I e II                                    
B) II, III e IV 
C) I e III                                   
D) I, II e III 
E) I e IV 

 
26. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil/1988, está correto o 
que se afirma em 
A) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva. 
B) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, excluindo-se a 

indenização por dano moral. 
C) é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, ainda que não atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 
D) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, mesmo que trabalhada pela 

família, poderá ser objeto de penhora. 
E) a prática de racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei. 
 
27. É um dos objetivos do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil: 
A) desenvolver uma ação socioeducativa sustentada nos direitos humanos e na 

institucionalização de crianças e adolescentes. 






 

 

B) estruturar-se em bases éticas e produtivas, com alinhamentos conceitual, gerencial 
e estratégico. 

C) garantir o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes em situação de 
violência sexual consumada. 

D) fomentar a implementação de Programas de Famílias Acolhedoras. 
E) estabelecer um conjunto de ações articuladas que permita tão-somente a 

intervenção política para o enfrentamento da violência sexual. 
 
28. Sobre o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, é correto se afirmar que 
A) serviu de inspiração para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reconhecendo a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança e do 
adolescente. 

B) constitui-se um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da 
institucionalização de crianças e adolescentes. 

C) reconheceu a importância da mobilização do Estado e da sociedade, para que as 
crianças os adolescentes passem a ser vistos separadamente de seu contexto 
familiar e comunitário. 

D) fortalece a fragmentação da criança e do adolescente, uma vez que defende o seu 
atendimento humano integral. 

E) defende que a manutenção dos vínculos familiares e comunitários independe de 
investimento nas políticas públicas de atenção à vida. 

 
29. São eixos do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, 
excetuando-se 
A) a análise da situação                        
B) a mobilização e a articulação 
C) a defesa e a responsabilização                
D) a inserção profissional 
E) o protagonismo infanto-juvenil 
 
30. Sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), é correto se 

afirmar que: 
A) considera a intersetorialidade e a corresponsabilidade da família, da comunidade e 

do Estado. 
B) tem como premissa básica a necessidade de se constituir parâmetros mais 

subjetivos que estimulem a discricionariedade. 
C) rejeita a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturado, 

principalmente em bases éticas e pedagógicas. 
D)  apresenta a mudança de paradigma em que o adolescente infrator deve ser punido, 

principalmente com penas restritivas de liberdade.  
E) constitui-se no conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, 

político, pedagógico, mas não financeiro ou administrativo. 
 
31. Um dos princípios do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é 

o da “Legalidade”. Está em desacordo com este princípio: 
A) a lei deve descrever minuciosamente, mas não taxativamente, algumas 

possibilidades de restrição de direito. 
B) os agentes públicos não podem suprimir direitos que não tenham sido objeto de 

restrição imposta por lei ou decisão proferida por juiz competente. 






 

 

C)  a decisão do juiz competente deve respeitar as disposições legais. 
D) veda-se a interpretação extensiva ou a analogia que implique em qualquer 

cerceamento de direito além da previsão legal. 
E)  não se pode impor ao adolescente tratamento mais gravoso do que o dispensado 

ao adulto. 
 

32. Sobre o Direito à Profissionalização e a Proteção no Trabalho, preconizado no  
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8069/90, é correto se afirmar 
que 

A)  ao adolescente até dezessete anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
B) somente ao adolescente portador de deficiência física é assegurado trabalho 

protegido. 
C) a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado não desfigura o 

caráter educativo. 
D) ao adolescente aprendiz, maior de treze anos, são assegurados os direitos 

trabalhistas e previdenciários. 
E)  a formação técnico-profissional obedecerá ao princípio, dentre outros, da garantia 

de acesso e frequência não-obrigatória ao ensino regular. 
 
33. Acerca do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, preconizado no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8069/90, é incorreto afirmar-
se que a criança e o adolescente possuem 

A) direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede 
regular de ensino. 

B) direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima ou não de sua residência. 
C) direito de organização e participação em entidades estudantis. 
D) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. 
E) direito de serem respeitados por seus educadores. 

 
34. Está inteiramente de acordo com o estabelecido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº 8069/90: 
A) entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e 

seus ascendentes. 
B) a falta ou a carência de recursos materiais se constitui em motivo suficiente para a 

perda ou a suspensão do pátrio poder. 
C) a colocação em família substituta estrangeira não se constitui em excepcionalidade. 
D) os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou o 

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, sem 
prejuízo de outras providências legais. 

E) é facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias. 

 
35. De acordo com o art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8069/90, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, assim como pelo planejamento e pela execução de programas de proteção e 
socioeducativos destinados às crianças e aos adolescentes em regime de __________.  
É incorreto preencher a lacuna com o termo 
A) família assistida                                       
B) colocação Familiar 






 

 

C) liberdade assistida                                   
D) semiliberdade 
E) internação 

 
36. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal 8.069/90, assegura 
que a criança e o adolescente têm direito à liberdade e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento. A liberdade compreende o direito de 
I – opinar e expressar-se livremente; 
II – adotar um culto e crença religiosa; 
III – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários a qualquer hora, 
sem restrições; 
IV - escolher a escola para estudar, à revelia dos pais ou  dos responsáveis; 
V – brincar, praticar esportes e divertir-se. 
A opção correta é a: 
A) I, III e V          
B) I, II e III 
C) II, III e V                                                 
D) I, II e V 
E) II, IV e V 
 
37. O ECA, art. 53, reafirma o direito à educação preconizado na Constituição Federal 
do Brasil, à criança e ao adolescente, assegurando-se-lhes 
I – o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua casa; 
II – a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
III – o direito de contestar critérios avaliativos, mas não o de recorrer às instâncias 
escolares superiores; 
IV – o acesso ao ensino noturno regular somente para os adolescentes; 
V – o direito de brincar, de não ir à escola ou de não assistir às aulas, se assim lhes 
aprouver. A opção correta é a 
A) I, II e V                                    B) I, II e IV 
C) II, III e V                                  D) III, IV e V 
E) I, III e IV 
 
38. Ao adolescente é proibida a venda de, exceto  
A) bebidas alcoólicas.  
B) armas, munições e explosivos. 
C) bilhetes lotéricos e equivalentes. 
D) revistas e publicações sem conteúdo impróprio ou inadequado a essas pessoas 

nessa fase de vida. 
E) qualquer tipo de produto que possa causar dependência física ou psíquica ainda que 

por utilização indevida. 
 
39.  O ECA enfatiza o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. Sobre esses 

aspectos, é incorreto afirmar-se que 
A) ao adolescente menor de quatorze anos de idade é proibido qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz. 
B) a proteção ao trabalho dos adolescentes somente está assegurada no que 

prescreve essa lei. 
C) ao adolescente aprendiz é proibido o trabalho perigoso, insalubre ou penoso. 






 

 

D) as entidades governamentais e não-governamentais, sem fins lucrativos, que 
desenvolvem atividades de âmbito educativo, devem assegurar ao adolescente que 
delas participe capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 

E) ao adolescente aprendiz, é proibido o trabalho noturno, realizado entre vinte e duas 
horas e cinco horas da manhã. 
 

40. – De acordo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha, art 7º), são formas de 
violência contra a mulher, entre outras, a violência 
A) física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. 
B) psicológica, sexual, física, moral e racial. 
C) sexual, psicológica, moral, física e afetiva. 
D) moral, sexual, física, psicológica e laboral. 
E) patrimonial, psicológica, física, moral e intelectual. 

 
41. Segundo o artigo 11 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no atendimento à 
mulher em situação de violência, quem deverá informar à ofendida os direitos a ela 
conferidos e os serviços disponíveis é: 
A) o Ministério Público                          
B) a autoridade policial 
C) o juiz competente                        
D) o assistente social 
E) o perito social 
 
42. Conforme os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são direitos 
garantidos, exceto  
A) a liberdade de ir e vir                         
B) a uma vida digna 
C) a igualdade perante a lei                   
D) ao trabalho digno 
E) a votar e não ser voltado 
 
43.  A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata, em seu artigo XXVI, da 
instrução. Está em desacordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos: 
A) a instrução técnico-profissional será acessível a todos. 
B) a instrução superior será acessível a todos e baseada no mérito. 
C) toda pessoa terá direito à instrução. 
D) os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. 
E) a instrução elementar não é obrigatória. 
 
44. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar-se que: 
A) as pessoas possuem direito a remunerações diferenciadas, mesmo que exerçam 

igual trabalho. 
B) a proteção social será diferenciada para crianças nascidas dentro do matrimônio, em 

detrimento daquelas nascidas fora dele. 
C) toda pessoa tem direito a repouso e lazer. 
D) todos são obrigados a fazer parte de pelo menos uma associação. 
E) ninguém pode procurar e gozar de asilo em outros países, mesmo quando vítima de 

perseguição. 
 






 

 

45. O código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, proíbe o servidor público de 

A) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que 
dele dependam. 

B) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências especificas da defesa da 
vida e da segurança coletiva. 

C ) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos. 
D) desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 

seja titular. 
E) utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance para atendimento do seu 

mister. 
 
46. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, é dever fundamental do servidor público: 
A)  desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
B)  abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade, quando a 

finalidade for estranha ao interesse público. 
C)  retardar prestações de contas, quando for do seu interesse. 
D)  exercer atividade profissional aética. 
E)  desprezar o elemento ético de sua conduta. 

 
47. Ainda de acordo com esse Código de Ética, dentre os deveres fundamentais, estão 
I – ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre que estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa 
para o bem individual; 
II – tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 
comunicação com o público; 
III – ter respeito à hierarquia, sem representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 
IV – ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos 
ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 
V – ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços públicos. 
São corretas: 
A) II, IV e V                                      
B) I, II e III 
C) I, III e IV                                      
D) III, IV e V 
E) II, III e IV 
 
48. Ao servidor público, é assegurado 
A) o uso de informações privilegiadas conseguidas no âmbito interno de seu serviço, 

para obter vantagens pessoais ou para favorecer terceiros. 
B) a conduta conivente com o erro ou a infração ao Código de Ética de sua profissão, 

em função do espírito de solidariedade. 
C) dar fé a documentos públicos. 
D) o desvio do servidor público de sua função para o atendimento de interesse pessoal 

do chefe imediato. 
E) a retirada da repartição pública, sem estar legalmente autorizado de qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 






 

 

49. Segundo o Código de Ética do Servidor Público, os princípios morais que devem 
nortear o servidor público no exercício do cargo ou da função são 
I – dignidade                                  
II – competitividade 
III – eficiência                                 
IV – parcialidade 
V – decoro 
São corretas. 
A) I, II e III                                  
B) I, III e V 
C) II, III e IV                                 
D) III, IV e V 
E) I, III e IV 
 
50. Assinale V para verdadeiro e F para falso. 
O estado brasileiro tem o dever com a educação escolar pública mediante a garantia 
de 
I  (  ) ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, obrigatórios e gratuitos, 
inclusive para os que a eles não tiveram acesso na idade própria; 
II (   ) atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
III (    ) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio; 
IV (   ) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
V (  ) padrões máximos de qualidade de ensino, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 
Está correta a sequência da opção: 
A) V,F,F,V,V                          
B) F,F,V,V,V 
C) V,V,F,F,V                               
D) F,V,V,V,F 
E) V,V,V,F,F 
 
51. O ensino médio tem como finalidades ( LDB 9394/96) 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental; 
II – a formação específica para o trabalho e a cidadania do educando; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV – a compreensão e a incorporação dos conhecimentos científicos e tecnológicos dos 
processos produtivos. 
Estão corretas: 
A) I e II                                        
B) II e IV 
C) I e III                                       
D) III e IV 
E) II e III 
 






 

 

52. Numere a coluna da direita com a palavra que completa as afirmações da LDB 
9394/96, sobre os princípios da educação brasileira. 
I – igualdade                   (   ) padrão de qualidade 
II – liberdade                   (   ) à liberdade e apreço à tolerância 
III – respeito                    (   ) de condição de acesso e permanência na escola 
IV – garantia                    (   ) de ideias e de concepção pedagógica 
V – pluralismo                  (  ) de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o         
                                              pensamento, a arte e o saber. 
A sequência correta é 
A) IV, V, II, I e III                            
B) I, V, III, II e IV 
C) II, III, I, IV e V                            
D) IV, II, I, V e II 
E) III, I, IV, II e V 
 
53. O Estatuto Nacional do Idoso – Lei 10.741/2003 garante ao idoso 
A) cursos especiais com conteúdo voltado à religiosidade, à saúde, à arte e ao 

processo de envelhecimento. 
B) o acesso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados. 
C) a participação em atividades culturais e de lazer, com desconto de 50% (cinquenta 

por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 
sem atendimento preferencial nos respectivos locais. 

D) a inserção nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal de 
conteúdos voltados à valorização do idoso e  à educação sexual. 

E) a participação nas comemorações de caráter cívico ou cultural, com o objetivo de 
divertir-se e eliminar o preconceito à velhice. 

 
54. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde aos seguintes órgãos: 
I – Ministério da Saúde 
II – autoridade policial 
III -  Ministério da Previdência Social 
IV – Ministério Público 
V – Conselho Municipal do Idoso 
São corretos: 
A) I, II e III                                  
B) II, III e IV 
C) II, IV e V                               
 D) III, IV e V 
E) I, III e IV 
 
55. O Estatuto do Idoso garante algumas prioridades às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos. Dentre essas prioridades, cita 
I - o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população; 
II – a garantia de acesso à rede de serviços de saúde, seja pública ou privada; 
III – o atendimento prioritário ao idoso em detrimento à gestante e à criança; 






 

 

IV – o atendimento ao idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto aos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da 
própria sobrevivência. São corretos: 
A) I e III                                      
B) II e III 
C) I e IV                                      
D) III e IV 
E) I e II 
 
56. O atendimento prioritário a pessoas com deficiência compreende tratamento 

diferenciado e atendimento imediato (Decreto 5.296, de 2/12/2004, art. 6º). Dentre 
eles, é incorreto 

A)  assento de uso preferencial sinalizado, espaços e instalações acessíveis; 
B) pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 
C) disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
D) divulgação, não necessariamente visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
E) mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente ampliado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 
de acessibilidade da ABNT. 

 
57. A LDB 9394/96 determina que todas as escolas devem elaborar sua proposta 
pedagógica. São necessárias à elaboração do Projeto Político Pedagógico atitudes 
como 
I – fundamentação filosófica e pedagógica; 
II – gestão democrática;                                           
III – liberdade de expressão; 
IV – organização do calendário de atividades 
V – centralização das tarefas. 
Estão corretas: 
A) I, II e III                                 
B) I, III e IV 
C) III, IV e V                              
D) II, III e IV 
E) II, III e V 
 
58. Segundo Bigge (1977), os níveis de aprendizagem são, exceto o de 
A)  memória                               
B) compreensão 
C) reflexão                                 
D) criatividade 
E) desenvolvimento da autonomia 
 
 
 
 
 
 






 

 

59. Em relação à aprendizagem significativa, é correto afirmar-se que 
I – tornar a aprendizagem significativa é uma questão de selecionar o conteúdo 
adequado e auxiliar os estudantes a verem a sua aplicabilidade à situação que lhe 
dizem respeito; 
II – a aprendizagem de qualquer espécie de organização de princípios, em si mesma, 
não contribui para a retenção do material aprendido; 
III – o assunto que é significativo para o estudante é assimilado com facilidade, embora 
essa assimilação dependa também das experiências e dos desejos que governam sua 
memória; 
IV – o significado consiste em os alunos perceberem relações entre fatos – 
generalizações, regras, princípios – pelos quais eles veem algum uso; 
V – o estudo de fatos isolados, em termos de significado, ajuda o aluno a compreender 
melhor esses fatos. 
Estão corretas: 
A) I. II e V                                   B) I, III e IV 
C) II, IV e V                                 D) II, III e IV 
E) III, IV e V 
 
60. A cidadania é elemento integrante de nosso ser e estar no mundo. Nesse sentido, é 
certo afirmar-se que 
I – O nosso modo de estar no mundo é melhorá-lo, aprimorá-lo, tornando-o cada vez 
mais humanizado a habitável. 
II – Todo gesto, nesse sentido, será uma prática de cidadania. 
III – A cidadania é uma maneira palpável de edificar a sociedade, construir espaços de 
convivência mais humana para alguns. 
IV – Todos os sujeitos, sem exceção, devem ter acesso a uma vida com dignidade, 
uma vida de gente. 
V – O exercício da cidadania pode ser uma prática isolada, uma ação individual em 
favor da vida, dos mais próximos, buscando integrá-los ao corpo social. 
São corretos os itens 
A) I, II e IV                                   
B) II, III e IV 
C) I, II e III                                   
D) II, IV e V 
E) III, IV e V 

 





