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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
1) Analise as  as palavras abaixo e marque a única que se escreve com Z é: 
A) habilido __ a B) maldo __o      C) anali__ ar D) profissionali __ ar 
 
2) O uso do hífen, ainda segundo a Nova Ortografia, também apresenta algumas alterações.  Indique 
a alternativa abaixo que está em conformidade com essas mudanças. 
A) infra-estrutura.         B) micro-ondas.         C) auto-retrato.          D) co-responsável. 
 
3) Marque a alternativa que apresenta concordância nominal INCORRETA. 
A) Esperança é necessário a qualquer ser humano. 
B) Seguem em anexo as fotos que tiramos no último Carnaval. 
C) Já é meio-dia e meio e ela ainda não está pronta! 
D) As tortas salgada e doce já estão embaladas para viagem. 
 
4) O sublinhado na frase “Fechou a porta com a chave.”classifica-se sintaticamente como: 
A) Adjunto adverbial.                 B) Objeto indireto. 
C) Complemento nominal.                     D) Objeto direto. 
 
5) leia as alternativas e marque a que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
José nem sequer se dispôs a me dizer o __________de ter ido a festa em Porteiras sem me avisar. 
Não 
entendo __________ ele fez isso! 
A) porque - por quê                 B) por que - porquê 
C) porquê - por queD) por quê - por que 
 
6) Das palavras abaixo, assinale a alternativa em que TODAS as palavras possuem hiato. 
A) cavalaria – decadência – fantasia – honestidade; 
B) fantasia – realidade – bondade – hospedeiro; 
C) decadência – história – delírios – ferreiros. 
D) cavalaria – fantasia – realidade – atraído; 
 

7) leia a frase a seguir e complete corretamente as lacunas: Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ 

reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 

A) à / à / à  B) à / a / a  C) a / à / à  D) à / à / a 

 
8) Identifique a alternativa em que os vocábulos não apresentam dígrafo. 

     A)    Rejuvenescer – ombroB)    Carrossel – querida 
     C)    Exceção – gueixaD)    Escudo – equino 
 

9) As palavras saúde emagoo possuem hiato. Indique a alternativa em que as duas palavras também 
possuem esse encontro vocálico. 
 
A)   Mais e crêem  B)    Álcool e doido 

      C)   Rua e doido  D)    Pois e tia. 
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10) Que figura de linguagem há na imagem abaixo: 
 

 
 
 
A) Eufemismo  B)  Metonímia                   C) Ironia                    D) Metáfora 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11)Segundo o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), considera-se criança: 
 A) A pessoa até 10 anos completos.  B) A pessoa até 13 anos completos. 
 C) A pessoa até 12 anos incompletos.  D) A pessoa até 13 anos incompletos. 
 
12) Dados dos últimos Censos demonstram que a população brasileira está envelhecendo mais 
rapidamente nos últimos 10 anos. Sobre os direitos dos idosos no Brasil, é correto afirmar que são 
considerados idosos que podem usufruir os direitos deste segmento aqueles quepossuam: 
A) 50 anos ou mais    B) 60 anos ou mais 
C) mais de 70 anos     D) 65 anos ou mais 
 
13) Em relação à obrigatoriedade do ensino no Brasil, é CORRETO afirmar que o ensino fundamental 
é obrigatório e gratuito na escola pública, com duração de:  
A) 12(doze) anos.         B) 9 (nove) anos.        C) 5(cinco) anos.            D) 14 (quatorze) anos . 
 
14) Emuma situação de abuso sexual contra criança ou adolescente, assinale a alternativa que 
contém os recursos públicos que podem ser acionados, em primeiro lugar, para denunciar o crime 
e garantir os direitos da vítima e dafamília: 
A) Paróquia ou Centrocomunitário.                       B) Delegacia de polícia ou ConselhoTutelar. 
C) Juizado da Infância e adolescência.                 D) Centro de saúde ou hospital dobairro. 
 
15) Qual é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente; compõe-se de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três 
anos, permitida uma recondução. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 
A) O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente; 
B) O ConselhoEstadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente; 
C) O Conselho Municipal de Assistência Social; 
D) O ConselhoTutelar; 
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16) Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Assinale a alternativa que se refere 
corretamente a definição, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): 
 
A) Advertência;                            B) Prestação de serviços à comunidade; 
C) Internação;                             D)Liberdade assistida; 

 
17) De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o direito à liberdade assegurado ao 
idoso nãocompreende: 
A) Internação obrigatória em asilo ou entidade congênere; 
B) Prática de esportes e de diversões; 
C) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais; 
D) Liberdade de opinião eexpressão; 

 
18) De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a garantia de prioridade de 
tratamento assegurada ao idoso não compreende: 
 
A) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda; 
B) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população. 
C) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços aos idosos; 
D) Priorização do atendimento asilar, em detrimento do atendimento do idoso por sua própria 
família; 

 
19) Sobre a proteção social básica na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
assinalar a alternativa CORRETA, conforme LOPES: 
 
A) Os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - e o Programa de Atenção Integral à 
Família - PAIF - atuam no sistema como porta de entrada da proteção social básica, aquela 
específica de antecipação às situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
B) Os Centros de Referência Especial de Assistência Social - CREAS - são os equipamentos de 
proteção social básica nos territórios mais vulneráveis. 
C) Os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - equipamentos de natureza privada, 
mantidos pelas organizações da sociedade civil, são os equipamentos de proteção social básica. 
D) Os serviços ofertados nos territórios prescindem de uma ação estratégica para o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. 

 
20) A educação, direito de todos é dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando:  
I - ao pleno desenvolvimento da pessoa.  
II - seu preparo para o exercício da cidadania.  
III - sua qualificação para o trabalho.  
 
De acordo com o art. 205 da CF/1988 é correto o que se afirma: 
A) no item I. B) nos itens II e III.  C) nos itens I e III.  D) em todos os itens. 

 


