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que passou a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes compraram arroz nesse dia?
 A) 950 clientes.
 B) 970 clientes.
 C) 990 clientes.
 D) 1001 clientes.

 17- Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante cinco meses. 
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação?
 A) R$ 761,25.
 B) R$590,75.
 C) R$609,00.
 D) R$706,12.

 18- Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no 
qual divide por dois a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal 
de Rhuan, sabendo que sua altura é 1,78 m e seu peso é 72,3 kg?
 A) 74,08.
 B) 37,04.
 C) 37,4.
 D) 37.

 19- O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos 
de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
Resultados dos professores no curso preparatório:

 Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus 
alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles 
que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado?
 A) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 70%.
 B) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 80%.
 C) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%.
 D) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 40%.

 20- Dois lotes, I e II, ambos quadrados e de mesmas medidas, encontram-se um ao 
lado do outro e foram conectados por um portão HD, formando assim um novo lote ABCDEFGH 
conforme mostra a figura.

 Sabendo-se que CD = GH = 6 m e que o perímetro do novo lote é 60 m, então a 
largura do portão HD é igual a:
 E) 2m.
 F) 3m.
 G) 4m.
 H) 5m

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21- Patrícia está grávida, e durante uma das consultas de pré-natal, informou à 
assistente social que deseja entregar o seu filho para adoção.
 Essa profissional deverá, obrigatoriamente, encaminhar Patrícia para:
 A) o Conselho Tutelar.
 B) o Ministério Público.
 C) a Vara da Infância e Juventude.
 D) o CRAS de referência do hospital onde se dará o parto.

 02- Segundo a Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º A política pública que visa coibir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes:
 I. a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, 
com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à 
frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a 
serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; ;
 II. a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 
respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
 III. a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão 
desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
 Está correto o que se afirma em:
 A) somente II.
 B) somente III.
 C) somente I e II.
 D) I, II e III.

 23- Rodrigo procura o Serviço Social de um hospital solicitando permissão para visitar 
sua irmã fora do horário institucional. Explica que em seu emprego não conseguiu autorização para 
sair no dia/horário instituídos pelo hospital para visitas, e não gostaria de ver sua irmã somente no 
final de semana, quando estará de folga. A assistente social Joana, após conversar com a equipe da 
enfermaria em que a irmã de Rodrigo está internada, fornece autorização para visita fora do horário. No 
dia agendado, Rodrigo comparece ao hospital, mas é impedido de entrar, e recorre ao Serviço Social. 
Lá, ele é atendido por Sheila, e informado de que foi ela própria que suspendeu a autorização para visita 
fora do horário, pois esta, a seu ver, não se justificava, alegando que Joana é muito permissiva com 
os usuários. Orienta Rodrigo a retornar no final de semana, que é o horário permitido pela instituição.
 A conduta de Sheila está:
 A) correta, uma vez que não compete ao Serviço Social intervir nesse tipo de demanda 
para a equipe da enfermaria, prejudicando a rotina hospitalar.
 B) errada, pois é vedado ao assistente social interferir na prestação de serviços que 
estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo a pedido deste.
 C) errada, pois o trabalho em equipe multiprofissional faculta ao assistente social 
interceder a qualquer momento a favor da população usuária.
 D) correta, porque não há como atender a todas as solicitações, sob pena de perturbar 
a organização hospitalar.

 24- Segundo os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Saúde-CFESS, faz parte das atribuições do Assistente Social na saúde?
 I Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e /
ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária;
 II Construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições 

determinantes e condicionantes da saúde com vistas a possibilitar a formulação de estratégias de 
intervenção por meio da análise da situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previden-
ciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a pratica dos demais profissionais de saúde;
 III Buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços;
 IV Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, 
quando avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando invadir a privacidade 
dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos profissionais;
 Está correto o que se afirma em:
 A) somente a II.
 B) somente a I e II.
 C) somente II, III e IV.
 D) somente I, II e III.

 25- O programa de Planejamento Familiar é regido pela Lei Federal, 9.263, onde 
somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
 A) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos 
de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias 
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar.
 B) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos 
de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de setenta dias 
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar.
 C) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de idade 
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de setenta dias entre 
a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar.
 D) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de 
idade ou, pelo menos, que tenham tidos dois filhos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias 
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar.

 26- De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, é deveres do/a assistente 
social nas suas relações com os/as usuários/as:
 I - bloquear o acesso dos/as usuários/as aos serviços oferecidos pelas instituições, através 
de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos.
 II - garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das 
situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos/as usuários/as, mesmo que sejam 
contrários aos valores e às crenças individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código;
 III - exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do/a usuário/a 
de participar e decidir livremente sobre seus interesses;
 IV - Esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a 
amplitude de sua atuação profissional.
 Está correto o que se afirma em:
 A) somente a II.
 B) somente a I e III.
 C) somente II, III e IV.
 D) somente II e IV.

 27- A Lei 8.662 de 7 de junho de 1993 que Regulamenta a Profissão do Assistente 
Social estabelece, no seu artigo 4º, como competências do assistente social:
 A) elaborar, e implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da 
administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares.
 B) coordenar e executar planos, programas e projetos que sejam de âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil.
 C) encaminhar providências e prestar orientação social.
 D) organizar benefícios e serviços sociais.

 08- Para efeito de concessão do Benefício da Prestação Continuada – LOAS – Lei 
8742 de dezembro de 1993 considera-se deficiente:
 A) aquela que tem impedimentos de curto 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.
 B) aquela que tem 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.
 C) a aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 D) aquela que tem impedimentos de curto prazo de natureza física, mental, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

 29- Segundo os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de 
Saúde-CFESS não faz parte das atribuições do Assistente Social na saúde?
 A) marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais 
procedimentos aos setores competentes.
 B) 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 dispensarão destes.
 C) comunicação de óbitos.
 D) todas as alternativas estão corretas.

 30- Assinale a Alternativa que apresenta um dos serviços que faz parte da Atenção 
Primaria à Saúde.
 A) Tratamento oncológico;
 B) Procedimentos Traumato-ortopédico;
 C) Hemodiálise;
 D) Estratégia Saúde da Família (ESF).

 31- Considerando o Projeto Ético-Político do Serviço Social e os ideais da reforma 
sanitária, é correto afirmar que a atuação do assistente social na política de saúde deve promover a:
 A) Fragmentação do atendimento e a burocratização.
 B) Democratização do acesso aos serviços de saúde e o atendimento humanizado;
 C) Atuação psicossocial através do acolhimento e predomínio de práticas individualizadas;
 D) Intensificação de ações fiscalizatórias aos usuários do SUS e a privatização dos 
serviços especializados.

 32- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de quem é o dever de 
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente?
 A) Conselho Tutelar e Sociedade.
 B) Todos.
 C) Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
 D) Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.

 33 – No que se refere ao Benefício de Prestação Continuada é correto afirmar que:
 A) É uma aposentadoria concedida ao idoso a partir dos 60 anos de idade e a pessoa com 
deficiência que não dispõe de meios de prover a própria manutenção nem de ter provida pela sua família.
 B) O valor do benefício de prestação continuada é de um salário mínimo e meio ao 
idoso e a pessoa com deficiência.
 C) O Instituto Nacional do Seguro Social é o responsável pela operacionalização do BPC.
 D) O benefício do BPC tem direito a 13º salário.

 34 – A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social, nº 383/1999, em seu artigo 
1º resolve:
 A) Dispor sobre condições éticas e técnicas do exercício profissional;
 B) Caracterizar o assistente social como profissional da saúde;
 C) Regulamentar a supervisão direta de estágio no Serviço Social;
 D) Definir a realização de terapias holísticas por assistentes sociais na saúde.

 35- Marque a alternativa correta sobre o Sistema Único de Saúde.
 A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o mercado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício
 B) A iniciativa privada não pode integrar o Sistema Único de 
Saúde (SUS).
 C) A vigilância epidemiológica constitui um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
 D) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única.

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar:
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."

 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações.
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial.
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional.
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países.

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer.
 B) Varíola e hipertensão.
 C) Peste negra e covid-19.
 D) Asma e Gripe espanhola.

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil.
 B) China e Inglaterra.
 C) Índia e Inglaterra.
 D) China e Estados Unidos.

PSICÓLOGO
 LÍNGUA PORTUGUESA
 ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o 
amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus - ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos 
se entendem, mas as almas não. 
 Manuel Bandeira
 01- “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula 
no período acima se fez necessário para: 
 A) Isolar o aposto. 
 B) Isolar o vocativo. 
 C) Separar uma oração condicional da principal. 
 D) Introduzir uma negação. 

 02- “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.” O que a conjunção sublinhada 
expressa em relação à oração anterior? 
 A) Alternância.
 B) Oposição.
 C) Adição.
 D) Conclusão.

 03- O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no amor. Para ele, a alma: 
 A) Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 
 B) É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no amor. 
 C) É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos podem unir-se para sempre. 
 D) Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 04- Na oração “As almas são incomunicáveis” o trecho em destaque refere-se:
 A) Sujeito indeterminado + verbo transitivo direto + objeto direto.
 B) Sujeito composto+ verbo de ligação + objeto direto.
 C) Sujeito simples+ verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
 D) Sujeito composto+ verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

 05- Qual convenção gramatical explica a escrita de privilégio com G? 
 A) Forma verbal terminada em AR. 
 B) Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 
 C) Palavras de origem árabe.
 D) Palavra terminada em –égio. 

 06- Assim como heroicos, não acentuamos o ditongo em: 
 A) Assembleia.
 B) Bau.
 C) Paraguai. 
 D) Saude.

 07- Considere as frases a seguir, que são reconstruções da frase de Mafalda no texto acima:
 I-  Qual é o porquê de tendermos a amar os objetos e a usar as pessoas, se os objetos 
foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 II- Tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, por que? Se os objetos foram 
feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas.
 III- Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, se os objetos foram feitos 
para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês (porque, por que, por quê, porquê):
 A) Somente a construção I está correta.
 B) Somente a construção II está correta.
 C) Somente a construção III está correta.
 D) Somente as construções I e III estão corretas.

 08- Observe as frases abaixo quanto ao uso da crase: 
 I – Tenho muito à colaborar com a empresa.
 II – Ele oferecia seus produtos à todas pessoas. 
 III – Ele era fiel à esposa. 
 O uso correto está em:
 A) Apenas o item I.
 B) Apenas o item II e III.
 C) Apenas o item III. 
 D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

 09- Leia as frases abaixo:
 1 - Assisti ao ________ da Orquestra Sinfônica do Paraná.
 2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Plutão.
 3 - As _________ da câmara de vereadores acontecem todas as segundas-feiras.
 4 - ___________ dias que não falo com Ester.
 Escolha a alternativa que oferece a seqüência correta de vocábulos para as lacunas existentes:

 Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus 
alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles 
que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado?
 a) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 70%.
 b) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 80%.
 c) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%.
 d) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 40%.

 20- Dois lotes, I e II, ambos quadrados e de mesmas medidas, encontram-se um ao 
lado do outro e foram conectados por um portão HD , formando assim um novo lote ABCDEFGH 
conforme mostra a figura.

 Sabendo-se que CD = GH = 6 m e que o perímetro do novo lote é 60 m, então a 
largura do portão HD é igual a:
 U) 2m.
 V) 3m.
 W) 4m.
 X) 5m.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21 - A Administração de Recursos Materiais caracteriza-se pelo conjunto de processos 
desenvolvidos dentro de uma organização, destinados ao suprimento de maneira sistemática e ao contínuo 
abastecimento de materiais, solicitados para o desempenho de atividades comerciais ou produtivas. O 
objetivo é entregar os produtos no tempo ideal, na quantidade necessária e na qualidade adequada. Uma 
ferramenta bastante utilizada no controle e gerenciamento de materiais e estoques classifica os itens com 
base em sua importância para a geração de receita e lucratividade de uma empresa. Dessa maneira, os 
itens da classe A fazem parte do agrupamento de uma pequena porcentagem de itens, responsáveis por 
uma grande parcela da receita bruta ou lucro da empresa. Cada empresa possui seu percentual espe-
cífico, mas, normalmente, até 20% dos itens, apenas, estão classificados nesse grupo. Esses itens são 
responsáveis, normalmente, por 80% do faturamento da empresa. Tal método é conhecido por:
 A) Curva ABC ou Diagrama de Pareto.
 B) Sistema Just in Time.
 C) Sistema PEPS/UEPS.
 D) PERT/COM.

 22 - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 
públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, no exercício de suas atividades, em decor-
rência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. A finalidade precípua dos arquivos é: 
 A) Cultural.
 B) Histórica. 
 C) Artística. 
 D) Administrativa. 

 23 - O fechamento de um documento oficial é, em suma, uma saudação que encerra 
o documento. Assim, conforme o Manual de Redação Oficial da Presidência da República (2018), 
o termo utilizado para o fecho de um documento oficial dirigido a autoridades superiores é: 
 A) Atenciosamente. 
 B) Respeitosamente. 
 C) Honrosamente. 
 D) Honradamente. 

 24 - Ao se dirigir a uma autoridade, deve-se atentar para o emprego correto dos 
pronomes de tratamento. Quando um servidor público se depara com o chefe do poder executivo 
municipal (prefeito), a forma adequada de tratar a referida autoridade é: 
 A) Senhor.
 B) Digníssimo Senhor.
 C) Vossa Senhoria.
 D) Vossa Excelência

 25 - Na Administração Pública, os chefes de equipe normalmente realizam reuniões com seus 
liderados para tratar do planejamento do setor, apresentar diretrizes, informar sobre resultados pretendidos e 
alcançados. Tais reuniões, em suma, buscam, em primeiro lugar, apresentar os objetivos a serem alcançados 
pela equipe e, em segundo lugar, corrigir possíveis desvios identificados quando da realização do controle 
e monitoramento do plano estratégico. Em qual documento constam os assuntos que foram tratados na 
reunião, cujas assinaturas de todos os participantes devem ser recolhidas ao final do encontro? 
 A) Memorando.
 B) Relatório.
 C) Ata.
 D) Ofício.

 26 - Todas as organizações necessitam da comunicação. É através dela que os 
membros da empresa se comunicam entre si e com a sociedade. A comunicação organizacional 
pode ser interna ou externa. Internamente, ela busca transmitir aos funcionários informações sobre a 
própria organização, maximizando a integração no nível interno. Externamente, ela busca consolidar 
e ampliar sua imagem perante os públicos de interesse. Entretanto, o papel de informar nem sempre 
ocorre de maneira efetiva, já que existem as barreiras à comunicação. Quando o emissor manipula 
a informação, buscando fazer com o que o receptor a veja de forma mais favorável, no sentido de 
evitar conflitos, está ocorrendo a barreira de comunicação conhecida por:
 A) Filtragem.
 B) Percepção seletiva.
 C) Decodificação interpretativa.
 D) Sobrecarga de informação.

 27- A comunicação organizacional utiliza redes de comunicação para a transmissão 
de informações. Essas redes podem ser de caráter formal e informal. A rede de comunicação formal 
inclui os vários níveis hierárquicos da organização, podendo ser longa e complexa, a depender 
da própria estrutura organizacional utilizada como base. De outro lado, as redes de comunicação 
informal não possuem estrutura definida, tampouco componentes hierárquicos. Sobre as redes de 
comunicação informal, assinale a alternativa correta. 
 A) São de iniciativa da gerência da empresa e se tratam da principal forma de 
comunicação da empresa. 
 B) É sempre vista de maneira negativa pela organização, devendo ser evitada. 
 C) Trata-se de uma forma de sabotar os gerentes e diretores. Empresas de renome 
não admitem essas práticas em seus negócios.
 D) São redes não oficiais de comunicação, também conhecidas como rede de 
rumores, pelas quais as informações não oficiais fluem de maneira mais célere. Em alguns casos, 
são estimuladas pelas organizações, em outros, evitadas.

 28 - O fenômeno jurídico que dá origem aos órgãos administrativos é denominado 
desconcentração administrativa. Quanto a desconcentração que pode ocorrer na Administração 
Direta do distrito federal, que nome deve ser dado ao órgão?
 A) Ministério.
 B) Autarquia.
 C) Fundação.

 D) Secretaria

 29 - Os poderes administrativos surgem com a Administração e se apresentam 
conforme as demandas dos serviços públicos. Analisando os itens abaixo relacionados, qual melhor 
se insere no conceito de “poder de polícia”?
 A) Visa condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais.
 B) Pode agir em três áreas de atuação estatal, administrativa, judiciária e legislativa.
 C) Em relação à polícia sanitária, tem como se medir o seu campo de atuação.
 D) É a faculdade exclusivamente focada na coletividade que dispõe a Administração Pública.

 30 - Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração 
Pública direta e indireta. Quanto ao termo Afetação, que resposta melhor condiz com esta definição?
 A) É a manutenção de um bem público.
 B) É a forma em que o bem é registrado.
 C) Está relacionado com o tempo de uso do bem.
 D) Consiste em conferir ao bem público uma destinação.

 31 - Em um almoxarifado, mediante a informação do tipo de armazenagem que 
é demandada pelo material (simples ou complexa), cabe ao gestor de almoxarifado adotar um 
critério de guarda dos materiais. Qual item apresenta uma característica encontrada no conceito 
de Armazenagem por agrupamento?
 A) Os materiais podem sofrer perdas pelo tempo de guarda.
 B) Demanda maior necessidade de controle por parte do gestor de almoxarifado.
 C) Pode haver absorção de odores de material pelo outro material.
 D) Nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço.

 32 - Os atos administrativos são atos jurídicos praticados, segundo o Direito Ad-
ministrativo, pelas pessoas administrativas. O exame do ato administrativo revela nitidamente a 
existência de cinco requisitos necessários a sua formação. Qual alternativa representa um deles?
 A) Jurisprudência.
 B) Definição.
 C) Finalidade.
 D) Justificativa.

 33 - Dentre as alternativas abaixo, qual é a única que traz duas características úteis 
para um servidor público que lida com situações delicadas que, por respeito ao contribuinte, precisam 
ser mantidas em sigilo?
 A) Discrição e Objetividade.
 B) Morosidade e Apatia.
 C) Comportamento Defensivo e Desinteresse.
 D) Comportamento Evasivo e Prepotência.

 34 - Um bom grau de trabalho em equipe depende de diversas atitudes e posturas 
que precisam ser tomadas por todos os membros do grupo. Dentre as alternativas abaixo, a única 
que traz uma postura que NÃO contribui para que haja um bom grau de trabalho em equipe é:
 A) Comportamento Empático.
 B) Comportamento Receptivo.
 C) Comportamento Defensivo.
 D) Comportamento Ético.
35- São considerados dispositivos de entrada:
 A) Leitor de código de barras e Joystick.
 B) Scanner e monitor.
 C) Impressora e Webcam.
 D) Teclado e caixa de som.

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."

 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações.
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial.
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional.
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países.

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer.
 B) Varíola e hipertensão.
 C) Peste negra e covid-19.
 D) Asma e Gripe espanhola.

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil.
 B) China e Inglaterra.
 C) Índia e Inglaterra.
 D) China e Estados Unidos.

AGENTE DE ENDEMIAS
 LÍNGUA PORTUGUESA
 ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o 
amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus - ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos 
se entendem, mas as almas não. 
 Manuel Bandeira
 01- “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula 
no período acima se fez necessário para: 
 A) Isolar o aposto. 
 B) Isolar o vocativo. 
 C) Separar uma oração condicional da principal. 
 D) Introduzir uma negação. 

 02- “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.” O que a conjunção sublinhada 
expressa em relação à oração anterior? 
 A) Alternância.
 B) Oposição.
 C) Adição.
 D) Conclusão.

 03- O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no amor. Para ele, a alma: 
 A) Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 
 B) É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no amor. 
 C) É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos podem unir-se para sempre. 
 D) Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 04- Na oração “As almas são incomunicáveis” o trecho em destaque refere-se:
 A) Sujeito indeterminado + verbo transitivo direto + objeto direto.
 B) Sujeito composto+ verbo de ligação + objeto direto.
 C) Sujeito simples+ verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
 D) Sujeito composto+ verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

 05- Qual convenção gramatical explica a escrita de privilégio com G? 

 A) Forma verbal terminada em AR. 
 B) Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 
 C) Palavras de origem árabe.
 D) Palavra terminada em –égio. 

 06- Assim como heroicos, não acentuamos o ditongo em: 
 A) Assembleia.
 B) Bau.
 C) Paraguai.
 D) Saude.

 07- Considere as frases a seguir, que são reconstruções da frase de Mafalda no texto acima:
 1. Qual é o porquê de tendermos a amar os objetos e a usar as pessoas, se os objetos 
foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 2. Tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, por que? Se os objetos foram 
feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas.
 3. Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, se os objetos foram feitos 
para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês (porque, por que, por quê, porquê):
 A) Somente a construção 1 está correta.
 B) Somente a construção 2 está correta.
 C) Somente a construção 3 está correta.
 D) Somente as construções 1 e 3 estão corretas.

 08- Observe as frases abaixo quanto ao uso da crase: 
 I – Tenho muito à colaborar com a empresa.
 II – Ele oferecia seus produtos à todas pessoas. 
 III – Ele era fiel à esposa. 
 O uso correto está em:
 A) Apenas o item I 
 B) Apenas o item II e III
 C) Apenas o item III 
 D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

 09- Leia as frases abaixo:
 1 - Assisti ao ________ da Orquestra Sinfônica do Paraná.
 2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Plutão.
 3 - As _________ da câmara de vereadores acontecem todas as segundas-feiras.
 4 - ___________ dias que não falo com Ester.
 Escolha a alternativa que oferece a seqüência correta de vocábulos para as lacunas 
existentes:
 A) concerto – há – a – cessões – há.
 B) conserto – a – há – sessões – a.
 C) concerto – a – há – seções – a.
 D) concerto – a – há – sessões – há.

 10- Assinale a alternativa que apresenta o termo do trecho abaixo responsável que 
exige  a preposição sublinhada, devido à sua regência:
 “ A ciência poderia prever a criação de uma nova vacina.”
 A) prever.
 B) criação.
 C) uma.
 D) vacina.

 MATEMÁTICA
 11- Paulo e Cleiton partem do ponto O, no mesmo instante, cada um em seu auto-
móvel. Paulo segue pela estrada x à velocidade de 60 Km/h, enquanto Cleiton vai pela estrada y à 
velocidade de 80Km/h.

 Depois de duas horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a:
 A) 1000 km. 
 B) 800 km.
 C) 100 km.
 D) 200 km. 

 12- Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo 
médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km/l e que o litro de gasolina na época de sua 
viagem custava R$ 3,79, quanto Luiz gastará com gasolina?
 A) R$ 16,99.
 B) R$ 100,00.
 C) R$ 104,60.
 D) R$ 34,50.

 13- Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que 
seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que 
a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 
pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7,00.
 De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final 
para cada uma das 55 pessoas?
 A) R$ 17,00.
 B) R$ 22,00.
 C) R$ 32,00.
 D) R$ 57,00.

 14- Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. 
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?
 A) 6.
 B) 7.
 C) 8.
 D) 9.

 15- Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir:

INGREDIENTES
- 640g de farinha (equivalente a 4 xícaras)

-16g de fermento biológico (equivalente a 2 colheres de medidas).
 Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer 


