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PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões a seguir.
Salão do Artesanato da Paraíba começa nesta quarta
e deve atrair mais de 100 mil pessoas em Campina
Todos os caminhos do artesanato paraibano estão em
direção a Campina Grande, onde, nesta quarta-feira (08),
será aberto o 34º Salão do Artesanato Paraibano – o
primeiro presencial após dois anos de pandemia severa da
covid-19. A expectativa é de que sejam batidos os
números de 2019, quando o evento teve a visita de mais
de 100 mil pessoas e a venda superior a R$ 1,3 milhões.
Toda a estrutura foi montada no Museu de Arte
Contemporânea (MAC) e funcionará das 15h às 22h, até
o dia 03 de julho. A entrada é gratuita, com arrecadação
voluntária de alimentos não perecíveis para posterior
doação a instituições filantrópicas.
O tema do Salão do Artesanato em 2022 será “Bordados
que contam histórias” e, além da exposição dos trabalhos
de 400 artesãos, representando as diferentes tipologias de
artesanato produzidas em todas as regiões estado, em
especial de João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Nova,
Galante, Serra Redonda e Gurinhém, o clima de
confraternização e calor humano certamente serão um dos
principais diferenciais para o sucesso do evento que
acontece ainda em clima dos festejos juninos.
O calor humano, o entusiasmo visto nos olhos, a
expectativa desse retorno presencial já são marcas do
evento, conforme a gestora do Programa do Artesanato
Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez. “Todos estavam
morrendo de vontade de se abraçar novamente, de se
conectar, e esse momento chegou”. Sobre a estimativa de
vendas, a gestora explicou que os números não são
mensuráveis, tendo em vista os artesãos receberem
encomendas durante todo o ano.
A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues, foi
do próprio governador da Paraíba, João Azevêdo, que
adotou o critério de potencializar todas as tipologias que,
por algum motivo, estejam longe dos holofotes das
pessoas. O bordado é uma técnica milenar utilizada para
ornamentar tecidos, fruto do talento e da habilidade com
linha e agulha. “Além dos trabalhos, o Salão irá contar
histórias dessas bordadeiras, que narram as suas vidas e
de sobrevivência explorando o talento e a agilidade com
as mãos na produção das peças”.
Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João serve
de maior estímulo para que as pessoas, da Paraíba e do
Brasil, visitem o local. O artesanato, conforme a
executiva, é um dos diferenciais que o paraibano tem e
muito valorizado até mesmo fora do país. “O artesanato
mexe com basicamente toda a cadeia produtiva, gerando

novos empregos e injetando milhões de reais na economia
local”, pontuou.
Ruth Avelino destacou ainda, que por uma ação do
Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de
Campina Grande, a Azul Linhas Aéreas começou a operar
voos dedicados (fretados) para o Maior São João do
Mundo, desde a quinta-feira (02), com saída do Aeroporto
de Campinas, interior de São Paulo. As frequências serão
operadas quatro vezes por semana, às segundas, quartas,
sextas e domingos, em parceria com a Azul Viagens. As
aeronaves são um Airbus A320neo, com capacidade para
até 174 clientes, serão responsáveis por cumprir o trajeto
que vai durar quase três horas.
https://www.pbtur.pb.gov.br/2022/06/07

1. Podemos afirmar que a finalidade do gênero textual
apresentado é:
A. Convencer o leitor de que o bordado é uma técnica
milenar utilizada para ornamentar tecidos, fruto do
talento e da habilidade com linha e agulha.
B. Conscientizar os paraibanos e visitantes da
importância do 34º Salão do Artesanato Paraibano
para o crescimento do empreendedorismo e economia
local.
C. Informar sobre a solenidade de abertura do 34º Salão
do Artesanato Paraibano na Rainha da Borborema.
D. Expor a programação do 34º Salão do Artesanato
Paraibano, evento reconhecido nacional e
internacionalmente.
E. Apresentar argumentos para defender e justificar a
pertinência do tema do Salão do Artesanato em 2022:
“Bordados que contam histórias”.
2. A respeito da linguagem do gênero textual, assinale a
opção CORRETA.
A. Na linguagem utilizada, predomina a variante
linguística muito comum em determinados lugares,
especialmente no estado da Paraíba.
B. O tipo de linguagem utilizada no trecho é informal.
C. A linguagem é marcada pela variedade padrão, a
única considerada correta e que deve ser usada, pois
obedece às regras gramaticais.
D. Texto marcado pela linguagem formal.
E. É possível concluir que a linguagem utilizada no texto
revela uma variante linguística histórica.
3.“A entrada é gratuita, com arrecadação voluntária de
alimentos não perecíveis para posterior doação a
instituições filantrópicas.”
A respeito de “instituições filantrópicas”, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. São organizações sem fins lucrativos.
B. Buscam trabalhar questões humanitárias.
C. São organizações que prestam serviços à sociedade.
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D. São pessoas jurídicas.
E. Possuem como finalidade a obtenção de lucro.

Os termos “segundo” e “para que” estabelecem,
RESPECTIVAMENTE, as relações de:

4. Em: “... Bordados que contam histórias” e “Todos
estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente...”, podemos afirmar que a linguagem
figurada é marcada respectivamente por:
A.
B.
C.
D.
E.

Perífrase ou antonomásia e hipérbato.
Personificação ou prosopopeia e hipérbole.
Catacrese e ironia.
Paradoxo e perífrase.
Eufemismo e gradação.

5. No trecho: “Sobre a estimativa de vendas, a gestora
explicou que os números não são mensuráveis...”,
assinale a opção CORRETA.
A. Quanto à regência, “explicou” e “são” são verbos
intransitivos.
B. “são” é verbo transitivo direto.
C. “explicou” é verbo transitivo direto.
D. Quanto à concordância verbal, “explicou” concorda
com o sujeito “a estimativa de vendas”.
E. “explicou” e “são” são verbos flexionados em um
tempo passado.
6. No trecho: “O calor humano, o entusiasmo visto nos
olhos, a expectativa desse retorno presencial já são
marcas do evento...”, o emprego das duas vírgulas
separa:
A.
B.
C.
D.
E.

Termos orações intercaladas.
Termos da mesma função sintática.
Orações coordenadas assindética.
Adjunto adverbial anteposto.
Orações independentes.

exercem

as

9. “Para a presidente da PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo), Ruth Avelino, a realização do Salão do
Artesanato em Campina Grande em pleno São João
serve de maior estímulo para que as pessoas, da
Paraíba e do Brasil, visitem o local. O artesanato,
conforme a executiva, é um dos diferenciais que o
paraibano tem e muito valorizado até mesmo fora do
país. ”
O emprego de “a executiva” estabelece uma
articulação entre as partes do texto, feita pelo
mecanismo de coesão por:
A.
B.
C.
D.
E.

Substituição.
Repetição.
Elipse.
Conjunção.
Anáfora.

10. “Sobre a estimativa de vendas, a gestora explicou que
os números não são mensuráveis, tendo em vista os
artesãos receberem encomendas durante todo o ano.”

A. “tendo em vista” pode ser substituído por “levando em
consideração” sem alterar o sentido.
B. “durante todo o ano” é adjunto adverbial.
C. “sobre” pode ser substituído por “no tocante a” sem
alterar o sentido.
D. “que” é predicativo do sujeito.
E. “mensuráveis” é sinônimo de “calculáveis”.

funções

A. Pronome e pronome.
B. Pronome e partícula apassivadora.
C. Conjunção subordinativa e partícula integrante do
verbo.
D. Pronome e partícula expletiva de realce.
E. Partícula apassivadora e índice de indeterminação do
sujeito.
8. “A escolha pelo bordado, segundo Marielza Rodrigues,
foi do próprio governador da Paraíba...” e “... a
realização do Salão do Artesanato em Campina
Grande em pleno São João serve de maior estímulo
para que as pessoas, da Paraíba e do Brasil, visitem o
local. ”

2

Oposição e consonância.
Casualidade e concordância.
Conclusão e consequência.
Concomitância e concessão.
Conformidade e finalidade.

Assinale a alternativa INCORRETA.

7. “Todos estavam morrendo de vontade de se abraçar
novamente, de se conectar, e esse momento chegou”.
As palavras destacadas
respectivamente de:

A.
B.
C.
D.
E.

CONHECIMENTOS GERAIS

11.De autoria do Deputado José Cavalcanti, o município
de Santa Terezinha foi criado oficialmente pela Lei
2.677, em:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Outubro de 1958.
Janeiro de 1960.
Dezembro de 1961.
Maio de 1962.
Março de 1964.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

12.Sobre a história da Cidade de Santa Terezinha, leia o
texto e complete a lacuna:
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“Para o desenvolvimento da vila/município se
desenvolver o Sr. _________________________,
além de doar terras para a construção da capela,
começou por conta própria a construir casas, chegando
inclusive a doar algumas delas para aqueles que
quisessem residir no local. Por esses feitos, o mesmo
é considerado o fundador do município”.

16.Observe o Mapa abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:

A alternativa CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

Pedro Pereira de Sena.
João Soares dos Santos.
Manoel Porfírio da Costa.
Padre José Neves.
Francisco Rufino de Lucena.
https://santaterezinha.pb.gov.br/

13.São climas predominantes na Paraíba:
A.
B.
C.
D.
E.

Semiárido, tropical atlântico e úmido.
Semiárido, tropical quente e úmido.
Semiárido, equatorial e úmido.
Semiárido, tropical de altitude e úmido.
Semiárido, subtropical quente e úmido.

14.Analise o escrito para saudar a APLC (Academia
Paraibana de Literatura de Cordel), onde examina os
episódios fundamentais da história de nosso país,
desde seu descobrimento, perpassando por questões
políticas, como o golpe de 64; nossas diferenças
étnicas, entre outros temas.
O cordel A história do Brasil foi escrito por:
A.
B.
C.
D.
E.

Maria Julita Nunes.
Inácio da Catingueira.
Ariano Suassuna.
Manoel Camilo dos Santos.
Jessier Quirino.

15.Não foi sem motivo que ficou conhecido como o Poeta
da Morte! O Poeta Paraibano era uma figura
extremamente sensível introspectivo, triste, era capaz
de açambarcar a dor de alguém e fazer dela a sua dor.
Sua figura singela, seu jeito excêntrico de pássaro
molhado com medo da chuva, enternecia, talvez
devido à sua meninice sem encantos.
O Poeta Paraibano que faz referência no texto e:
A.
B.
C.
D.
E.

Augusto dos Anjos.
Pedro Américo de Almeida.
José Lins do Rego.
Odilon Ribeiro Coutinho.
Leandro Gomes de Barros.

Identifique no Mapa a Região Brasileira que está em
destaque e faz limitação com todas as outras regiões
do País.
A.
B.
C.
D.
E.

Região Sul.
Região Sudeste.
Região Nordeste.
Região Norte.
Região Centro-Oeste.

17.Sobre ecossistema, analise os itens abaixo e assinale
a alternativa INCORRETA:
A. Cada organismo ocupa um nível trófico dentro da
cadeia alimentar, o que é determinado pelo tipo de
alimento e pela forma como ele se alimenta.
B. É como um conjunto de organismos que vivem em
determinado local e interagem entre si e com o meio,
formando um sistema estável.
C. É formado por várias populações de espécies
diferentes, constituindo, assim, uma comunidade.
D. A Floresta Amazônica com todos as suas plantas,
animais, clima, tipos de solo e rios forma um
ecossistema.
E. Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por
exemplo, também formam ecossistemas.
18.“A doença existe com mais de 200 variações e se
manifesta por meio de formações verrugosas - que
podem aparecer no pênis, vulva, vagina, ânus, colo do
útero, boca ou garganta. O sexo é a principal forma de
transmissão, seja pelo coito ou pelo sexo oral”.
A doença a que se refere o texto é:
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A.
B.
C.
D.
E.

Hepatite B ou C.
Sífilis.
Herpes genital.
HPV.
Gonorreia.

19.“Foi o Presidente mais jovem do Brasil e o 1º
presidente eleito por eleições diretas em 40 anos. Seu
governo foi marcado por políticas econômicas
controversas, que não conseguiram travar a inflação
descontrolada”.
O Presidente que está descrito no texto é:
A.
B.
C.
D.
E.

Itamar Franco.
José Sarney.
Fernando Collor de Mello.
Tancredo Neves.
Fernando Henrique Cardoso.

20.As Fake News têm um grande poder viral, isto é,
espalham-se rapidamente. As informações falsas
apelam para o emocional do leitor/espectador, fazendo
com que as pessoas consumam o material “noticioso”
sem confirmar se é verdade seu conteúdo. A respeito
da Fake News, analise o texto abaixo:

A.
B.
C.
D.
E.

22.O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que
as células computem o valor de expressões. Caso a
expressão “=2^3+5*9/10” seja inserida em uma célula
do Excel, o resultado exibido na planilha é:
A.
B.
C.
D.
E.

Com relação aos tipos de backup, coloque V para as
sentenças VERDADEIRAS e F para FALSAS:
( )O backup externo também é conhecido por backup
remoto.
( )O backup incremental realiza a cópia de segurança
dos dados que foram alterados desde a última
operação de backup.
( )O backup do tipo diferencial tende a realizar a cópia
de segurança para menos dados do que o backup do
tipo incremental.

O texto está relacionado a que consequências das
Fake News:

A.
B.
C.
D.
E.

Linchamento de inocentes.
Agravamento de saúde pública.
Homofobia.
Preconceito – Xenofobia.
Legitimação de Violência.
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm

11.7
5.3
5.8
10.5
12.5

23.Backups são cópias de segurança realizadas para
prevenir a perda de dados decorrente de falhas do
sistema ou do hardware.

"Outro Ministério teve que entrar em cena para
desmentir boatos. Em 2016, o Ministério da Educação
(MEC) precisou ir a público esclarecer que não havia
a circulação do falso “kit gay”nas escolas públicas do
Brasil (MEC)".

Assinale a alternativa CORRETA:

E/S, E/S, E
E, S, E/S
E/S, S, E/S
E, E/S, E/S
E, E/S, E

Assinale a sequência CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, V
V, F, V
V, F, F
F, V, F
F, F, F

24.Acerca das ações executadas pelos atalhos disponíveis
para o navegador Google Chrome, analise as
combinações entre ação e atalho, a seguir e assinale a
alternativa CORRETA.

INFORMÁTICA
21.Os componentes físicos de um computador,
tipicamente representados por partes mecânicas,
eletrônicas e magnéticas, são chamados de hardware.
Um computador é composto por processador,
memória e dispositivos periféricos que podem ser
categorizados com relação ao fluxo de dados entre o
computador e o meio externo: somente entrada (E),
somente saída (S), ou simultaneamente entrada e saída
(E/S). Os dispositivos de mesa digitalizadora, monitor
de vídeo com tela sensível ao toque, e webcam são
categorizados RESPECTIVAMENTE como:
4

AÇÃO

ATALHO

I

Abrir o menu do Google
Chrome

Alt + f ou Alt + e

II

Abrir a página de downloads
em uma nova guia

Ctrl + d

III

Atualizar a página atual,
ignorando o conteúdo
armazenado em cache

F5 ou Ctr
l+r

IV

Exibir ou ocultar a barra de
favoritos

Ctrl + Shift + b
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Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV.
I, II, III, apenas.
II, III, IV, apenas.
I, IV, apenas.
II, III, apenas.

25.São indiscutíveis os benefícios que a Internet
proporcionou à humanidade. Para a operacionalização
dessa grande rede existe uma série de protocolos que
especificam como as mais diversas tarefas devem ser
executadas.
Sobre os protocolos de transferência de arquivos,
analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa
CORRETA.
I. SMTP é o acrônimo para Secure Mobile Transfer
Protocol, e é um protocolo utilizado
especificamente para transferir arquivos de forma
segura entre dispositivos móveis.
II. FTP é o acrônimo para File Transfer Protocol, e
é um protocolo utilizado para transferir arquivos,
mas não oferece segurança.
III. FTPS é um protocolo que emprega certificados
digitais para transferir arquivos de forma segura
através de criptografia.
Está(ão) CORRETA(S):
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, apenas.
III, apenas.
II, III, apenas.
II, apenas.
I, II, III.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26.De acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, Art. 4º “A
assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.
III. Participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.
IV. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade.
V. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
VI. Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para sua concessão.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, apenas.
I, III, IV, VI, apenas.
I, II, IV, V, VI, apenas.
II, III, VI, apenas.
I, II, III, IV, V, VI.

27.Considerando o que preconiza a Lei 8.742 de
07/12/1993 sobre os Programas de Assistência Social,
analise os itens abaixo a assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Os programas voltados para o idoso e a integração da
pessoa com deficiência serão devidamente articulados
com o benefício de prestação continuada estabelecido
no art. 20 desta Lei.
B. O auxílio-inclusão poderá ainda ser concedido, nos
termos do § 1º do art. 26-A, mediante requerimento e
sem retroatividade no pagamento, ao beneficiário.
C. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (Paif), que integra a proteção social básica e
consiste na oferta de ações e serviços
socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras,
por meio do trabalho social com famílias em situação
de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir
o rompimento dos vínculos familiares e a violência no
âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.
D. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a proteção
social especial e consiste no apoio, orientação e
acompanhamento a famílias e indivíduos em situação
de ameaça ou violação de direitos, articulando os
serviços socioassistenciais com as diversas políticas
públicas e com órgãos do sistema de garantia de
direitos.
E. O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido
de forma articulada pelos entes federados, com a
participação da sociedade civil, e tem como objetivo
contribuir para a retirada de crianças e adolescentes
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação
de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
28.De acordo com texto vigente da Lei 8.742 de
07/12/1993, Art. 15., entre outros, “Compete aos
Municípios, EXCETO:
A. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral.
B. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza,
incluindo a parceria com organizações da sociedade
civil.
C. Atender às ações assistenciais de caráter de
emergência.
D. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e
5
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os projetos de assistência social em âmbito regional ou
local.
E. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de
assistência social em seu âmbito.
29.De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
entende-se por “Família Natural”, EXCETO:
A. Entende-se por família natural a comunidade formada
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
B. Entende-se por família extensa ou ampliada 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.
C. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente,
no próprio termo de nascimento, por testamento,
mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.
D. O reconhecimento pode preceder somente com o
nascimento do filho, sem direito a suceder-lhe ao
falecimento.
E. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível,
podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de Justiça.
30.Para efeito do Ar. 18-A, Parágrafo único da Lei nº
8.069/ 1990, considera-se castigo físico: ação de
natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da
força física sobre a criança ou o adolescente que
resulte em:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sofrimento físico.
Humilhação.
Ameaçar gravemente.
Ridicularização.
Lesão.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

I, V, apenas.
I, II, V, apenas.
I, IV, V, apenas.
I, II, III, V, apenas.
I, II, III, IV, V.

31.Com um preâmbulo e 30 artigos que tratam de
questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a
alimentação, a moradia, o ensino, a DUDH
(Declaração Universal dos Diretos Humanos) é hoje o
documento mais traduzido no mundo — já alcança
500 idiomas e dialetos.
Sobre o Artigo 23 da Declaração Universal dos
Diretos Humanos, analise os itens abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA:
6

A. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de
trabalho e à proteção contra o desemprego.
B. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito
a igual remuneração por igual trabalho.
C. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e
a férias remuneradas periódicas.
D. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma
remuneração justa e satisfatória que lhe assegure,
assim como à sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se
necessário, outros meios de proteção social.
E. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e
a neles ingressar para proteção de seus interesses.
32.São eixos estratégicos do III Plano Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador (2019-2022),
entre outros, EXCETO:
A. Respeito à dignidade do ser humano, sujeito de
direitos civis, políticos, sociais, econômicos e
culturais.
B. Criação, aperfeiçoamento e implementação de
mecanismos de prevenção e erradicação do trabalho
infantil e proteção ao adolescente trabalhador, com
destaque para as piores formas.
C. Promoção e fortalecimento da família na perspectiva
de sua emancipação e inclusão social.
D. Garantia de educação pública de qualidade para todas
as crianças e os adolescentes.
E. Proteção da saúde de crianças e adolescentes contra a
exposição aos riscos do trabalho.
33.De acordo com o III Plano Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente Trabalhador (2019-2022), toda atividade
realizada por adolescente trabalhador, que, por sua
natureza ou pelas circunstâncias em que é executada,
possa prejudicar o seu desenvolvimento físico,
psicológico, social e moral, se enquadra na definição
de trabalho infantil e é proibida para pessoas com
idade:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Abaixo de 18 (dezoito) anos.
Abaixo de 17 (dezessete) anos.
Abaixo de 16 (dezesseis) anos.
Abaixo de 15 (quinze) anos.
Abaixo de 14 (quatorze) anos.

34.No Marco Estatístico do III Plano Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador (2019-2022), os
dados coletados a respeito da maior proporção do
Trabalho Infantil, que é 33% das crianças e
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adolescentes
que
trabalhavam
em
2016
(aproximadamente, 356 mil), estão localizados na
Região:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Norte.
Centro-Oeste.
Sul.
Nordeste.
Sudeste.

35.De acordo com o texto vigente da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, em seu Art. 7º
, São formas de violência doméstica e familiar contra
a mulher, entre outras:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. A violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
B. A violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição
contumaz,
insulto,
chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir
e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
saúde psicológica e à autodeterminação.
C. A violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar
de relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos.
D. A violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades.
E. A violência moral, entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.
36.Segundo o texto vigente do Art. 11 da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, “No
atendimento à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá”,
entre outras providências:

Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Garantir proteção policial, quando necessário,
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário.
B. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde
e ao Instituto Médico Legal.
C. Fornecer transporte para a ofendida e seus
dependentes para abrigo ou local seguro, quando
houver risco de vida.
D. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar
a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
do domicílio familiar.
E. Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta
Lei e os serviços disponíveis.
37.Com base no Art. 15 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do
Idoso, “É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente os idosos”.
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I. Cadastramento da população idosa em base
territorial.
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social.
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação,
para a população que dele necessitar e esteja
impossibilitada de se locomover, inclusive para
idosos abrigados e acolhidos por instituições
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público,
nos meios urbano e rural.
V. Reabilitação
orientada
pela
geriatria
e
gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

II, III, IV, apenas.
I, III, IV, V, apenas.
I, II, III, IV, V.
I II, III, V, apenas.
II, III, IV, V, apenas.

38.De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 7.611/2011 Dispõe sobre a Educação Especial, são objetivos do
atendimento educacional especializado, EXCETO:
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A. Prover condições de acesso, participação e
aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de
apoio especializados de acordo com as necessidades
individuais dos estudantes.
B. Garantir a transversalidade das ações da educação
especial no ensino regular.
C. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e
pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de
ensino e aprendizagem.
D. Assegurar condições para a continuidade de estudos
nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino.
E. Garantir adoção de medidas de apoio individualizadas
e efetivas, em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a
meta de inclusão plena.
39.Considerando o que está estabelecido no Art. 3º da Lei
nº 13.146/2015 que trata da Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência); enumere as colunas associados aos
respectivos conceitos:
1.
2.
3.
4.

Tecnologia Assistiva ou Ajuda Técnica.
Desenho Universal.
Barreiras.
Acessibilidade.

(

)Possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
( )Concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou de projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
( )Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida, visando à sua
autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social.
( )Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que limite ou impeça a participação
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o
exercício de seus direitos à acessibilidade, à
liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à
compreensão, à circulação com segurança, entre
outros.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:
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A.
B.
C.
D.
E.

4, 2, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
3, 2, 4, 1.
4, 2, 3, 1.
2, 3, 4, 1.

40.Com base no Art. 16 da Lei nº 13.146/2015 que trata
da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
“Nos programas e serviços de habilitação e de
reabilitação para a pessoa com deficiência, são
garantidos”:
I. Organização, serviços, métodos, técnicas e
recursos para atender às características de cada
pessoa com deficiência.
II. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços.
III. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação,
materiais e equipamentos adequados e apoio
técnico profissional, de acordo com as
especificidades de cada pessoa com deficiência.
IV. Capacitação continuada de todos os profissionais
que participem dos programas e serviços.
Estão CORRETAS:
A. I, III, IV, apenas.
B. III, IV, apenas.
C. I, II, III, apenas.
D. I, II, III, IV.
E. I, IV, apenas.
___________________________________________
RASCUNHO

