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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 01  

A respeito das desigualdades sociais no Brasil, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A. Tal processo não tem qualquer relação com 
a história do Brasil; 

B. As desigualdades sociais existem apenas 
nos estados mais pobres do país; 

C. As desigualdades sociais existem apenas 
nas cidades mais industrializadas do país; 

D. Embora a renda da população em geral 
tenha melhorado, a desigualdade social não 
apresentou diminuição considerável; 

E. Uma melhoria econômica no Brasil 
ocasionaria, obrigatoriamente, uma extinção 
da desigualdade social no país. 

QUESTÃO 02  

A respeito das famílias na sociedade brasileira atual, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A. A estrutura familiar jamais sofreu alterações 
desde o período colonial até os dias atuais. 

B. Apesar das mudanças, a estrutura patriarcal 
é a única forma de organização familiar 
existente no Brasil. 

C. Hoje, é crescente o número de lares 
chefiados por mulheres. 

D. A mulher pouco contribui para a renda 
familiar. 

E. O modelo familiar tradicional é a aspiração 
de todas as famílias brasileiras. 

QUESTÃO 03  

O sistema de garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente se organiza em torno de três eixos 
fundamentais. Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Promoção, controle, defesa. 
B. Autoritarismo, recessão, assistencialismo. 
C. Assistencialismo, promoção, autoritarismo. 
D. Proteção, amparo, assistencialismo. 
E. Controle, assistencialismo, amparo. 

QUESTÃO 04  

“Carlos, adolescente de 16 anos, cometeu um ato 
infracional e teve uma medida sócio-educativa 
determinada pela autoridade competente.” Sobre 
medidas sócio-educativas é correto afirmar que, 
EXCETO: 

A. Os adolescentes com doença ou deficiência 
mental receberão tratamento individual e 
especializado, em local adequado às suas 
condições. 

B. A advertência poderá ser aplicada sempre 
que houver prova da materialidade e indícios 
suficientes da autoria. 

C. A prestação de serviços comunitários 
consiste na realização de tarefas gratuitas 
de interesse geral, por período não 
excedente há seis meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como 
em programas comunitários ou 
governamentais. 

D. O regime de semiliberdade pode ser 
determinado desde o início, ou como forma 
de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividades 
externas, independentemente de 
autorização judicial. 

E. A liberdade assistida será fixada pelo prazo 
mínimo de três anos, podendo a qualquer 
tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor. 

QUESTÃO 05  

Assinale a alternativa CORRETA. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, droga é: 

A. Substância produzida pelo nosso organismo 
que altera a função dos sistemas do nosso 
corpo. 

B. Substância que traz apenas malefícios ao 
nosso corpo. 

C. Substância tóxica ou veneno que traz 
apenas benefícios ao nosso organismo. 

D. Substância não produzida pelo organismo 
capaz de produzir alterações no 
funcionamento dos sistemas do nosso 
corpo. 

E. Substância produzida pelo nosso organismo 
que não produz alterações/mudanças no 
funcionamento do corpo. 

QUESTÃO 06  

Assinale a alternativa em que todas as drogas são 
consideradas lícitas: 

A. Tabaco, maconha e anabolizantes. 
B. Cafeína, tabaco e anabolizantes. 
C. Tabaco, alucinógenos e cocaína. 
D. Anabolizantes, maconha e álcool. 
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E. Álcool, tabaco e alucinógenos. 

QUESTÃO 07  

Marque a alternativa CORRETA. Prevenir o uso de 
drogas é: 

A. Considerar fatores que deem condições dos 
indivíduos fazerem escolhas. 

B. Banir a possibilidade de consumo de drogas. 
C. Tolerar o consumo das drogas lícitas. 
D. Tolerar o consumo de drogas ilícitas. 
E. Consumir maiores quantidades de drogas 

para produzir efeitos desejados. 

QUESTÃO 08  

NÃO é considerada uma postura ética no trabalho:  

A. Ser humilde, tolerante e flexível.  
B. Ser pontual, assíduo e cumprir todas as 

suas tarefas. 
C. Ajudar os colegas quando estes estiverem 

com dificuldade. 
D. Respeitar a chefia e os colegas de trabalho, 

bem como o público atendido. 
E. Criticar os colegas de trabalho ou culpar um 

subordinado pelas costas. 

QUESTÃO 09  

São frases que remetem ao conceito de trabalho em 
equipe, EXCETO:  

A. Esforço coletivo para resolver um problema. 
B. Grupo de pessoas que se dedicam a realizar 

uma tarefa ou determinado trabalho. 
C. Possibilidade de troca de conhecimento e 

agilidade no cumprimento de metas e 
objetivos compartilhados. 

D. Cooperação no planejamento e execução 
das metas do grupo. 

E. Prioridade no cumprimento de metas 
individuais e destaque de alguns 
profissionais em relação aos outros. 

QUESTÃO 10  

Assinale quais as posturas corretas no 
relacionamento com os colegas de trabalho:  

A. Cooperação e amistosidade no ambiente 
ocupacional. 

B. Colaboração e competição exacerbada. 
C. Companheirismo e cumplicidade em 

qualquer assunto.  
D. Amizade e fidelidade conjugal. 
E. Benefício de colegas por razões pessoais. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto e responda às questões de 11 a 13.  

 

O Problema Ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo 
da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que 
neste planeta não habita uma civilização inteligente, 
tamanho é o grau de destruição dos recursos 
naturais. Essas são palavras de um renomado 
cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a 
humanidade ainda não descobriu os valores 
fundamentais da existência. O que chamamos 
orgulhosamente de civilização nada mais é do que 
uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a 
tal civilização significa a devastação das florestas, a 
poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 
deterioração da qualidade do ar. O que chamamos 
de progresso não passa de uma degradação 
deliberada e sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra 
contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

QUESTÃO 11  

Segundo o texto acima, o cientista americano está 
preocupado com: 

A. A vida neste planeta. 
B. A qualidade do espaço aéreo. 
C. O que pensam os extraterrestres. 
D. O seu prestígio no mundo. 
E. Os seres de outro planeta. 

QUESTÃO 12  

Para o autor, a humanidade: 

A. Demonstra ser muito inteligente. 
B. Ouve as palavras do cientista. 
C. Age contra sua própria existência. 
D. Preserva os recursos naturais. 
E. Valoriza a existência sadia. 

QUESTÃO 13  

Da maneira como o assunto é tratado no texto, é 
correto afirmar que o meio ambiente está degradado 
porque: 

A. A destruição é inevitável. 
B. A civilização o está destruindo. 
C. A humanidade preserva sua existência. 
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D. As guerras são o principal agente da 
destruição. 

E. Os recursos para mantê-lo não são 
suficientes 

QUESTÃO 14  

Assinalar a alternativa que completa as lacunas da 
frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil 
de hoje é diferente, _____ os ideais de uma 
sociedade _____ justa ainda permanecem". 

A. mas - mas 
B. mais - mas 
C. mas - mais 
D. mais – mais 
E. Nenhuma das alternativas  

QUESTÃO 15  

Nos versos “Quando eu era pequeno” e “Mas eu não 
dei o braço a torcer”, as palavras quando e, mas 
denotam, respectivamente:  

A. Condição e finalidade.  
B. Finalidade e condição.  
C. Tempo e adversidade.  
D. Causa e consequência.  
E. Adversidade e tempo 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16  

O fotógrafo que fez a famosa foto do jornalista 
Vladmir Herzog, quando foi encontrado enforcado na 
sede do DOI/CODI, em 1975, veio ao Brasil para 
depoimentos e  reconstituição do caso. Assinale a 
alternativa que indica o nome da comissão criada 
pelo Governo Federal brasileiro, que está 
investigando crimes ocorridos durante a ditadura 
militar:  

A. Comissão da Verdade; 
B. Comissão da Informação; 
C. Comissão de Investigação da Ditadura; 
D. Comissão da Mentira; 
E. Comissão de Investigação 

QUESTÃO 17  

Qual o nome do arquiteto brasileiro, que em 2012, 
faleceu aos 104 anos, e uma de suas maiores obras 
arquitetônicas foi projetar a capital do Brasil?  

A. Joaquim Barbosa.  
B. Juscelino Kubitschek.  

C. Oscar Niemeyer.  
D. Renan Calheiros.  
E. Jânio Quadros 

QUESTÃO 18  

Fundado em 1783 pelo sertanista português João 
Gonçalves da Costa, o município de Vitória da 
Conquista era conhecido como: 

A. Arraial d’Ajuda 
B. Arraial da Conquista 
C. Nova Conquista 
D. Comarca de Nazaré 
E. Nenhuma das alternativas 

QUESTÃO 19  

Em dezembro de 2013, o Senado do Uruguai 
aprovou uma lei que estatiza o mercado de uma 
droga considerada ilícita no Brasil. tornando-se o 
primeiro país do mundo a regularizar a produção e 
distribuição de: 

A. Crack 
B. Cocaína 
C. Heroína 
D. Maconha 
E. Ecstasy 

QUESTÃO 20  

No ano de 2013, cientistas americanos divulgaram o 
primeiro caso de cura funcional “da AIDS”. Esse 
tratamento foi ministrado em: 

A. Uma mulher, contaminada pelo vírus a partir 
da sua avó 

B. Um homem, contaminado pelo vírus a partir 
da sua esposa 

C. Uma criança, contaminada pelo vírus a partir 
do seu gato 

D. Uma criança, contaminada pelo vírus a partir 
de um irmão recém nascido 

E. Um recém nascido, contaminado pelo vírus 
a partir da mãe, durante o parto. 

 


