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Portuguesa Nível Superior

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 1 a 8.

Os         fora-fila

Todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem         horas
preciosas         em         filas         de         ônibus,         e         reclamam
corretamente         dos         oportunistas         fura-fila.         Poucos
percebem         os         fora-fila:         os         que         usam         carros         privados
e         os         que         não         têm         dinheiro         nem         vale-transporte.         Há
séculos,         muitos         brasileiros         fazem         fila         para         obter         o
que         precisam,         enquanto         outros         não         têm         direito         nem
mesmo         de         esperar         em         fila,         por         falta         absoluta         de
dinheiro;         enquanto         outros         não         precisam         se
submeter         a         filas         porque         têm         muito         dinheiro.

Por         causa         das         ineficiências         econômicas,         a         palavra
"fila"         caracteriza         o         dia         a         dia         dos         brasileiros,         mas         por
causa         da         injustiça         social         não         se         percebe         os         que
estão         fora         das         filas,         de         um         lado         e         outro         da         escala
de         rendas.         Alguns         porque         não         precisam         se
submeter         a         elas,         graças         a         privilégios         e         dinheiro,
outros         porque         não         têm         o         direito         de         entrar         nelas.         No
meio,         imprensados,         os         da         fila,         ignorando         os
extremos.         Nós         nos         acostumamos         a         ver         com
naturalidade         os         que         não         precisam         e         ainda         mais         os
que         não         conseguem         entrar         nas         filas,         por         tratá-los
como         invisíveis.

No         setor         da         saúde,         nos         indignamos         com         os         que
tentam         furar         a         fila         para         tomar         vacina,         mas         não
percebemos         a         injustiça         quando         furam         a         fila         ao         usar
dinheiro         para         o         atendimento         médico         de         um         pediatra
para         o         filho,         de         um         dentista         e         de         profissionais         de
todas         as         outras         especialidades         que         não         estão
disponíveis         no         SUS,         com         a         urgência         necessária.
Apesar         do         nome,         o         sistema         nacional         de         saúde         não
é         único:         de         um         lado,         tem         o         SUS         com         suas         filas;         e,
do         outro,         o         SEP         -         Sistema         Exclusivo         de         Saúde         -
sem         fila         para         os         que         podem         pagar.

Todos         condenamos         os         fura-fila         do         SUS         para         tomar
vacina,         mas         todos         aceitamos         que         se         fure         a         fila         nas
demais         especialidades         médicas,         inclusive         cirurgias,
por         meio         do         uso         do         dinheiro.         Em         alguns         casos,         há
reclamação         quando         a         fila         se         organiza         por         um
pequeno         papel         numerado,         mas         não         se         protesta
quando,         perto         dali,                  o         atendimento         é         imediato,
porque         no         lugar         do         papel         com         o         número         da         fila
usa-se         papel         moeda.         Aceita-se         furar         fila         graças         ao
dinheiro.         Nem         se         considera         como         fura         fila.         São         os
fora-fila,         aceitos         por         convenção         de         que         o         dinheiro
pode         comprar         saúde.

Na         moradia,         alguns         entram         na         fila         do         programa
Minha         Casa         Minha         Vida;         outros         não         precisam,

compram         diretamente         a         casa         que         desejam         e
podem;         outros         também         não         entram         na         fila,         porque
não         têm         as         mínimas         condições         de         financiamento.

O         mesmo         vale         para         a         educação.         Em         função         do
Coronavírus,         o         Brasil         descobriu         que         algumas         boas
escolas,         em         geral         pagas         e         caras,         com         ensino
remoto,         computadores         e         internet         em         casa,
permitem         que         alguns         cheguem         ao         ENEM         com         mais
possibilidade         de         aprovação         do         que         outros.         Apesar
de         que         a         aprovação         é         conquistada         pelo         mérito         do
concorrente,         os         aprovados         se         beneficiaram         da
exclusão         de         muitos         concorrentes         ao         longo         da
educação         de         base.

A         desigualdade         na         qualidade         da         escola         desiguala         o
preparo         entre         os         candidatos,         como         uma         forma         de
empurrar         alguns         para         fora         e         outros         para         a         frente         da
fila.         De         certa         forma,         alguns         furaram         a         fila         para
ingresso         na         universidade,         por         pagarem         uma         boa
escola         ainda         na         educação         de         base.         E         não         há
reclamação         porque         os         fora         da         fila         são         invisíveis,
porque         não         concluíram         o         Ensino         Médio,         ou
concluíram         um         Ensino         Médio         sem         qualidade         que
não         lhes         deu         condição         sequer         de         sonhar         fazer         o
ENEM.

Tanto         quanto         os         que         não         podem         pagar         o         transporte
público         não         entram         na         fila         do         ônibus,         os         analfabetos
(12         milhões         de         brasileiros)         não         entram         na         fila         do
ENEM         para         ingresso         na         universidade.                  Foram
excluídos         da         formação,         por         falta         de         oportunidade
para         desenvolver         o         talento         no         momento         oportuno
da         educação         de         base,         e,         por         isso,         ficam         impedidos
de         disputar,         por         mérito,         uma         vaga         na         universidade.

Ninguém         fura         fila         para         chegar         à         seleção         brasileira
de         futebol,         porque         todos         tiveram         a         mesma         chance.
A         seleção         é         pelo         mérito,         graças         ao         fato         de         que         a
bola         é         redonda         para         todos,         independentemente         da
renda.

Temos         a         preocupação         de         assegurar         os         mesmos
direitos         para         obter         vacina,         não         o         mesmo         direito         para
a         qualidade         e         a         urgência         no         atendimento         de         saúde
e         de         educação,         independentemente         da         renda         e         do
endereço         da         pessoa.         Nem         ao         menos         consideramos
que         há         injustiça         em         furar         fila         usando         dinheiro         para
ter         acesso         à         educação         e         à         saúde         de         qualidade.         É
como         se         fosse         normal         furar         fila         por         se         ter         muito
dinheiro         e         normal         ficar         fora         da         fila         por         falta         total         de
dinheiro.         No         meio,         ficam         os         que,         por         pouco         dinheiro,
ficam         na         fila         e         se         indignam         com         os         que         tentam
desrespeitar         a         ordem,         sem         atentar         para         os         fora         da
fila         nos         carros,         ou         os         fora         da         fila         caminhando.         Os
primeiros         aceitamos         pelas         leis         do         mercado,         os
outros         tornamos         invisíveis.
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Questão 01
"...         compram         diretamente         a         casa         que         desejam..."         O
termo         sublinhado         exerce         igual         função         sintática,         na
oração         em         que         está         inserido,         daquela         destacada
em:

(A) as         escolas         precisam         do         apoio         familiar.

(B) os         visitantes         exploram         as         trilhas.

(C) o         local         estava         tranquilo         demais.

(D) naquela         cidade,         a         vida         era         pacata.

Questão 02
O         uso         da         primeira         pessoa         do         discurso         na
construção         textual         provoca         um         impacto         junto         ao
leitor.         Tal         situação         pode         ser         evidenciada,         pois:

(A) o         uso         do         "nós"         pode         fazer         o         leitor         se         sentir         parte
integrante         do         texto         e         isso         promove         um         grau         de
aproximação         entre         as         partes         do         discurso         no
texto.

(B) a         marca         de         primeira         pessoa         do         plural         deflagra
um         desejo         do         enunciador         de         criar         um         impasse,
no         que         diz         tange         às         ideias         do         leitor,         instigando         a
destreza         opinativa.

(C) a         primeira         pessoa         do         plural         induz         o         leitor         a
pensar         da         mesma         maneira         que         o         enunciador         e
tal         fato         determina         a         certeza         de         que         não         há
controvérsias         nas         opiniões.

(D) o         texto         em         "nós"         impõe         uma         opinião         ao         leitor         e
determina         a         forma         como         ele         precisa         pensar         o
texto         em         termos         de         ideias         e         de         visão         acerca         do
mundo.

Questão 03
"Nós         nos         acostumamos         a         ver         com         naturalidade         os
que         não         precisam         e         ainda         mais         os         que         não
conseguem         entrar         nas         filas,         por         tratá-los         como
invisíveis."                  O         termo         sublinhado         refere-se         a         algo
anteriormente         mencionado         no         texto.         Nesse         caso,         o
pronome         em         destaque         estabelece         uma         relação         de
referência         a:

(A) pessoas         excluídas         socialmente         a         ponto         de         não
terem         razão         para         entrarem         em         filas.

(B) indivíduos         que         não         precisam         entrar         em         filas
porque         possuem         tudo         o         que         desejam.

(C) cidadãos         que         repudiam         fazer         parte         de         filas,         já
que         não         conseguem         se         ver         em         tal         situação.

(D) grupos         sociais         que         possuem         ojeriza         a         filas         em
função         de         seu         histórico         socioecômico.

Questão 04
"Ninguém         fura         fila         para         chegar         à         seleção         brasileira
de         futebol..."         Na         passagem         em         destaque,         o         termo
sublinhado         exerce         função         sintática         de         sujeito:

(A) indeterminado.

(B) inexistente.

(C) simples.

(D) composto.

Questão 05
O         texto         de         Cristóvam         Buarque         é         um         artigo         de
opinião.         Com         base         no         gênero         apresentado,         o         texto
"Os         fora-fila",         em         termos         de         tipologia,         é
predominantemente:

(A) narrativo.

(B) descritivo.

(C) argumentativo.

(D) expositivo.

Questão 06
"Temos         a         preocupação         de         assegurar         os         mesmos
direitos         para         obter         vacina..."         O         termo         sublinhado
pertence         à         classe         das         preposições.         Nesse         contexto,
a         preposição         sublinhada         apresenta         valor         semântico
de:

(A) instrumento.

(B) localização.

(C) consequência.

(D) finalidade.
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Questão 07
O         autor         do         texto         apresenta,         ao         longo         da         discussão,
o         sentido         do         termo         "Os         fora-fila".         Nesse         contexto,         é
possível         afirmar         que         o         conceito         de         "Fora-fila"         está
associado         à(s):

(A) formas         como         as         pessoas         se         comportam
mediante         as         diferentes         ofertas         a         elas         impostas
pela         sociedade         com         base         em         um         critério
sociopolítico         e         tecnicista.

(B) maneira         como         certos         indivíduos         são         tratados
em         virtude         de         seu         nível         intelectual         e         acadêmico
enquanto         os         demais         são         marginalizados
socialmente.

(C) oportunidades         que         alguns         indivíduos         têm         em
função         de         suas         condições         econômicas         e         à
situação         de         invisibilidade         de         outros         aos         olhos
da         sociedade.

(D) realização         social         de         determinadas         pessoas,         no
que         tange         às         suas         escolhas         políticas         e         ao         modo
como         a         sociedade         dá         visibilidade         a         outras
pessoas         sem         expressividade.

Questão 08
"Todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus,         ..."

A         reescritura         da         passagem         em         destaque,         que
mantém         também         a         norma         culta         da         Língua
Portuguesa,         é:

(A) todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem,
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus.

(B) milhões         de         brasileiros,         perdem         horas         preciosas
todos         os         dias,         em         filas         de         ônibus.

(C) todos         os         dias         milhões         de         brasileiros         perdem
horas,         preciosas         em         filas         de         ônibus.

(D) milhões         de         brasileiros,         todos         os         dias,         perdem
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus.

Questão 09
"Em         alguns         casos,         há         reclamação         quando         a         fila         se
organiza         por         um         pequeno         papel         numerado,         mas
não         se         protesta         quando,         perto         dali..."         Nesse
contexto,         as         conjunções         sublinhadas         apresentam,
respectivamente,         valor         semântico         de:

(A) conformidade         e         alternância.

(B) proporção         e         conformidade.

(C) alternância         e         oposição.

(D) tempo         e         oposição.

Questão 10
"...         porque         no         lugar         do         papel         com         o         número         da         fila
usa-se         papel         moeda."         O         "se"         pode         ser         classificado,
sintaticamente,         de         igual         maneira         em:

(A) vive-se         bem         na         cidade         do         Rio         de         Janeiro.

(B) necessita-se         de         apoio         em         decisões         importantes.

(C) mora-se         em         um         lugar         extremamente         perigoso.

(D) garante-se         informação         verdadeira         aqui.

Conhecimentos Gerais - Legislação
Nível Superior

Questão 11
Em         caso         de         incapacidade         civil         absoluta         julgada         por
sentença         de         interdição         ou         comprovada         através         de
perícia         médica         passada         por         junta         nomeada         pela
Mesa         da         Assembleia         Legislativa         do         Estado         do
Maranhão         (ALEMA),         o         Deputado:

(A) deverá         ser         cassado         do         mandato         parlamentar,
pois         a         casa         legislativa         a         qual         pertence         fará         um
julgamento         político         acerca         da         razoabilidade,
proporcionalidade         e         conveniência         do         exercício
das         suas         funções         parlamentares.

(B) perderá         o         mandato         parlamentar,         em         função         da
perda         dos         direitos         políticos,         conforme         disposto
no         Art.15         da         Constituição         Federal.

(C) será         suspenso         do         exercício         do         mandato
parlamentar,         sem         perda         da         remuneração,         até
que         sua         capacidade         seja         atestada         por         junta
médica         constituída         de         três         médicos         de         reputada
idoneidade         profissional,         estranhos         aos         quadros
da         ALEMA

(D) será         suspenso         do         exercício         do         mandato
parlamentar,         com         perda         da         remuneração,         até
que         sua         capacidade         seja         atestada         por         junta
médica         constituída         de         cinco         médicos,         estranhos
ou         integrantes         dos         quadros         da         ALEMA,         desde
que         de         reputada         idoneidade         profissional.
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Questão 12
Célio,         servidor         estável         da         ALEMA,         foi         eleito         como
Prefeito         e         deverá         cumprir         mandato         eletivo         pelo
período         de         quatro         anos.         Assim,         deverá         ser         afastado
de         seu         cargo         na         ALEMA.

Analise         as         afirmativas         a         seguir:

I         -         Célio,         por         ter         sido         afastado         de         suas         funções         na
ALEMA,         ficará         obrigatoriamente         com         a
remuneração         do         cargo         de         Prefeito

II         -         Célio         continuará         contribuindo         para         a         previdência
social         como         se         em         exercício         estivesse

III         -         Célio,         em         caso         de         necessidade         da
administração         pública,         não         poderá         ser         removido         ou
redistribuído         de         ofício         para         localidade         diversa         de
onde         está         exercendo         seu         mandato

Considerando         as         disposições         contidas         no         Estatuto
do         Servidor         Público         do         Maranhão,         marque         a         opção
que         cita         a(s)         afirmativa(s)         correta(s):

(A) I,         II         e         III.

(B) II         e         III.

(C) I         e         III.

(D) II.

Questão 13
João,         servidor         estável,         foi         demitido         após         os         trâmites
de         processo         administrativo         por         abandono         de         cargo.
Tempos         depois         move         ação         judicial         com         a         finalidade
de         comprovar         que         sua         demissão         foi         injusta,         ao         final
do         processo         sentença         declara         que         a         demissão         foi
injusta         e         determina         a         reinvestidura         de         João         no
cargo         que         ocupava         anteriormente.

Nesta         situação         hipotética,         o         provimento         do         cargo
público         se         dará         através         de:

(A) readaptação.

(B) reintegração.

(C) reverso.

(D) recondução.

Questão 14
Conforme         o         Regimento         Interno         da         Assembléia
Legislativa,         a         declaração         de         renúncia         ao         mandato
de         Deputado         se         tornará         efetiva         e         irretratável:

(A) após         a         entrega         da         declaração         de         bens
atualizada         e         assinatura         da         ratificação         do         termo
de         renúncia.

(B) depois         de         lida         no         expediente         e         publicada         no
Diário         da         Assembléia.

(C) depois         de         aprovada         pela         Assembléia.

(D) a         partir         do         momento         que         é         entregue         à         Mesa.

Questão 15
Conforme         o         Estatuto         do         Servidor         Público         do         Estado
do         Maranhão,         há         situações         onde         o         servidor         público
poderá         se         afastar         do         exercício         de         suas         funções         sem
prejuízo         de         sua         remuneração.         Avalie         as         hipóteses
abaixo:

I         -         para         doação         de         sangue,         por         1(um)         dia;

II         -         por         até         7         (sete)         dias,         por         motivo         de         casamento;

III         -         quando         convocado         para         participar         de         júri         e
outros         serviços         obrigatórios         por         lei;

IV         -         por         motivo         de         alistamento         eleitoral,         até         1         (um)
dia;

V         -         para         exercer         atividade         político-partidária;

Aponte         dentre         as         opções         de         resposta,         a         que         cita         os
casos         em         que         não         haverá         desconto         no         salário         do
servidor:

(A) I,         III,         IV         e         V.

(B) I,         III         e         V.

(C) I,         II         e         IV.

(D) II,         III,         IV         e         V.
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Questão 16
Sobre         o         direito         de         petição         do         servidor,                  quanto         aos
atos         de         demissão         e         de         cassação         de         aposentadoria
ou         disponibilidade,         ou         que         afetem         interesse
patrimonial         e         créditos         resultantes         das         relações         de
trabalho,         pode-se         afirmar         que         prescreve         em:

(A) 05         (cinco)         anos         a         contar         data         de         publicação         do
ato         impugnado         ou         da         data         da         ciência         pelo
interessado,         quando         o         ato         não         for         publicado.

(B) 05         (cinco)         anos         a         contar         data         de         publicação         do
ato         impugnado         ou         120         (cento         e         vinte)         dias         da
data         da         ciência         pelo         interessado,         quando         o         ato
não         for         publicado.

(C) 120         (cento         e         vinte)         dias         a         contar         data         de
publicação         do         ato         impugnado         ou         da         data         da
ciência         pelo         interessado,         quando         o         ato         não         for
publicado.

(D) 120         (cento         e         vinte)         dias         a         contar         data         de
publicação         do         ato         impugnado         ou         05         (cinco)
anos         da         data         da         ciência         pelo         interessado,
quando         o         ato         não         for         publicado.

Questão 17
Durante         o         estágio         probatório,         o         servidor         será
avaliado         para         o         desempenho         do         cargo.         Nesta
avaliação         serão         considerados         os         fatores         de
assiduidade,         disciplina,         capacidade         de         iniciativa,
produtividade         e         responsabilidade.         Informe         a
duração         do         período         de         estágio         probatório,         conforme
disposto         no         Estatuto         do         Servidor         Público         do         Estado
do         Maranhão:

(A) 36         meses.

(B) 12         meses.

(C) 24         meses.

(D) 18         meses.

Questão 18
Dentre         as         várias         condições         para         o         trâmite         regular
de         uma         iniciativa         popular         de         lei,         indique         a         opção
INCORRETA         entre         as         opções         a         seguir:

(A) cada         projeto         de         lei         poderá         circunscrever-se
mais         de         um         assunto,         devendo,         neste         caso,         ser
revisado         pela         Comissão         de         Constituição,
Justiça,         Redação         Final         e         Legislação
Participativa,         para         que,         caso         necessário,         sofra
as         devidas         adequações         e         possa         tramitar
corretamente.

(B) o         projeto         será         protocolizado         perante         a
Secretaria         da         Mesa,         que         verificará         se         foram
cumpridas         as         exigências         constitucionais         para
sua         apresentação.

(C) não         se         rejeitará,         liminarmente,         projeto         de         lei         de
iniciativa         popular         por         vícios         de         linguagem,
lapsos         ou         imperfeições         de         técnica         legislativa,
incumbindo         à         Comissão         de         Constituição,
Justiça         e         Cidadania         escoimá-lo         dos         vícios
formais         para         sua         regular         tramitação.

(D) assinatura         de         cada         eleitor         deverá         ser
acompanhada         de         seu         nome         completo         e         legível,
endereço         e         dados         identificadores         de         seu         título
eleitoral.

Questão 19
Ocorrerá         aposentadoria         compulsória         de         servidor
público         na         seguinte         hipótese:

(A) aos         65         (sessenta         e         cinco)         anos         de         idade,         se
homem,         e         aos         60         (sessenta)         se         mulher.

(B) quando         o         servidor         for         acometido         por         moléstia
incurável.

(C) quando         o         servidor         sofrer         acidente         em         serviço         e,
em         decorrência         disso,         não         seja         mais         capaz         de
exercer         sua         função.

(D) quando         o         servidor         completar         70         anos         de         idade.
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Questão 20
Dentre         as         opções         apresentadas         a         seguir,         indique         a
que         NÃO         é         uma         das         finalidades         dos         projetos         de
decreto         legislativo:

(A) sugerir         medidas         de         interesse         público         que         não
sejam         de         competência         da         Assembléia
Legislativa,         e         sim         de         iniciativa         exclusiva         dos
demais         Poderes.

(B) fixação         do         subsídio         e         da         representação         do
Governador,         Vice-Governador         e         Secretário         de
Estado.

(C) aprovação         da         indicação         dos         membros         do
Tribunal         de         Contas         do         Estado         e         outras
indicações         que         a         lei         especificar.

(D) licença         para         Deputados         desempenharem
missão         diplomática         em         caráter         transitório.

Conhecimentos Gerais - Informática
Nível Superior

Questão 21
Ao         utilizar         o         editor         de         texto         WORD         erroneamente,         o
usuário         digitou         todo         parágrafo         em         minúsculo         mas
desejava         que         fosse         maiúscula.         A         maneira         mais
simples         de         corrigir         essa         falha         é         selecionando         o
texto         e         pressionar:

(A) Shift+F3.

(B) Ctrl+F3.

(C) Shift+F5.

(D) Ctrl+F5.

Questão 22
Nos         computadores,         existem         diversos         tipos         de
memória         utilizadas;         algumas         ficam         na         placa-mãe,
outras         no         processador,         algumas         ficam         no         gabinete
ligadas         à         placa-mãe         através         de         cabos.         Dentre
essas         memórias,         a         alternativa         que         apresenta
apenas         memórias         voláteis         é:

(A) RAM,         CACHE,         HD.

(B) CMOS,         RAM,         SSD.

(C) CMOS,         RAM,         CACHE.

(D) BIOS,         CACHE,         ROM.

Questão 23
O         HDD         (Hard         Disk         Driver),         também         conhecido         com
HD,         pode         ser         substituído         por         um         produto         que         está
sendo         difundido         atualmente.         Nesse         caso,         o
hardware         que         está         em         ascensão         é:

(A) CMOS(Complementary
metal-oxide-semiconductor).

(B) Pendrive.

(C) BD-R         (Blu-ray         Recordable         Disc).

(D) SSD         (Solid         State         Drive).

Questão 24
Ao         utilizar         o         computador,         o         usuário         observa         que         o
sistema         está         bastante         lento.         A         ferramenta         do
sistema         que         propicia         a         verificação         do         que         está
acontecendo         com         os         recursos         de         hardware         é:

(A) gerenciador         de         tarefas.

(B) gerenciamento         de         disco.

(C) explorador         de         arquivos.

(D) gerenciador         de         dispositivos.

Questão 25
O         Excel         tem         o         recurso         de         arredondar         os         números
para         cima         ou         para         baixo,         e         ainda         pode-se         escolher
a         quantidade         de         casas         decimais         nesses
arredondamentos.

Considerando         o         comando         de         arredondar         para
baixo,         a         utilização         correta         desse         é:

(A) =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(A3;0)

(B) =ARREDONDAR.BAIXO(A3:0)

(C) =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(A3:0)

(D) =ARREDONDAR.BAIXO(A3;0)

Questão 26
Utilizando         o         Excel,         é         veriicado         que         há         tarefas         que
necessitam         ser         executadas         repetidamente.         Uma
alternativa         para         automatizar         essa         ferramenta         é:

(A) utilizar         gravador         de         tela         e         selecionar         a         opção         de
repetir         o         vídeo.

(B) iniciar         a         célula         com         "="         e         descrever         o         comando
dentro         da         célula.

(C) criar         a         rotina         em         C++         e         importar         para         o         Excel.

(D) criar         uma         macro.
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Questão 27
Uma         forma         de         se         agrupar         arquivos         para         envio
posterior         é         a         criação         de         um         arquivo         compactado.         A
extensão         de         arquivo         compactado         é:

(A) .doc

(B) .rar

(C) .xls

(D) .pdf

Questão 28
A         tecnologia         de         SSHD         (Solid         State         Hybrid         Disc)
está         sendo         utilizada         como         uma         alternativa         ao         uso
de         HD         e         SSD         (Solid         State         Drive).         Dentre         as
características         do         SSHD,         destaca-se         que         o         SSHD:

(A) é         uma         alternativa         mais         barata         do         que         o         SSD         e
um         pouco         mais         cara         que         o         HD,         tendo         o
desempenho         superior         ao         HD,                  mas         com         o
tempo         de         latência         na         leitura         e         gravação         um
pouco         maior         do         que         do         HD

(B) é         um         híbrido         entre         SSD         e         HD         com         a         pequena
desvantagem         de         necessitar         de         bateria         para         não
perder         as         informações         gravadas         no         SSD.

(C) é         um         HD         com         um         pequeno         SSD         utilizados         em
conjuto,         com         o         objetivo         de         criar         um         buffer         de
memória         e         ganhar         velocidade         de         leitura         e
escrita.

(D) utiliza         uma         memória         volátil         em         sua         estrutura
trabalhando         em         conjunto         com         o         disco
magnético         para         gravarem         as         informações
permanentes         do         sistema.

Questão 29
Ao         formatar         o         texto         no         editor         Word,         buscando
alterar         as         características         da         fonte         utilizada,         o
usuário         pode         clicar         na         faixa         de         opções:         tamanho         de
fonte,         tipo         de                  fonte,         entre         outras.         Outra         opção         para
acessar         essas         e         outras         configurações         para         a         fonte
é         pressionar:

(A) Ctrl+Shift+<

(B) Ctrl+Shift+P

(C) Ctrl+Shift+F

(D) Ctrl+Shift+>

Questão 30
O         Excel         permite         a         junção         de         textos         e         números         de
várias         células         em         uma         só.         Utilizando         esse         recurso
conforme         a         imagem         a         seguir,         o         resultado         esperado
da         célula         é:

(A) 06         de         março         de         2022

(B) 6demarçode2022

(C) 6         de         março         de         2022

(D) 6de3de2022

Assistente Social

Questão 31
O         atual         código         de         ética         datado         em         1993,         traz         o
projeto                           profissional         com         proposta         emancipatórias,
base         do         compromisso         ético-político,         com         avanço
teórico,         com         valores         emancipatórios,         explicitando
valores         éticos         fundamentais:

(A) ausência         de         liberdade,         equidade         e         justiça
social,         articulando-se         a         autocracia         e         cidadania.

(B) ausência         de         liberdade,         equidade         e         justiça
social,         articulando-se         a         democracia         e         cidadania.

(C) liberdade,         equidade         e         justiça         social,
articulando-se         a         autocracia         e         cidadania.

(D) liberdade,         equidade         e         justiça         social,
articulando-se         a         democracia         e         cidadania.
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Questão 32
As         medidas         de         proteção         à         criança         e         ao         adolescente
são         aplicáveis         sempre         que         os         direitos         reconhecidos
nesta         Lei         (Art.98         do         ECA)         forem         ameaçados         ou
violados:

(A) por         ação         ou         omissão         da         sociedade         ou         do
Município;         por         falta,         omissão         ou         abuso         dos         pais
ou         responsável;         em         razão         de         sua         conduta.

(B) por         ação         ou         omissão         da         sociedade         ou         do
Estado;         por         falta,         omissão         ou         abuso         dos         pais         ou
responsável;         em         a         sua         conduta.

(C) por         ação         ou         omissão         da         sociedade         ou         do
Estado;         por         falta,         omissão         ou         abuso         dos         pais         ou
responsável;         em         razão         de         sua         conduta.

(D) por         ação         ou         omissão         da         sociedade         ou         do
Estado;         por         falta,         omissão         ou         abuso         dos         amigos
ou         responsável;         em         razão         de         sua         conduta.

Questão 33
O         serviço         social         com         o         projeto         ético         político         vem
trabalhando         a         questão         ética         e         política         como
dimensões         fundamentais         na         formação         profissional.
O         projeto         profissional         é         designado         ético-político
porque         tem         uma         indicação         ética         que         não         se         limita
às         questões         morais         e         prescrições         de         direitos         e
deveres,         mas         sim         de         escolhas:

(A) práticas,         ideológicas         e         direção         política
profissional.

(B) teóricas,         ideológicas         e         sem         direção         política
profissional.

(C) teóricas,         ideológicas         e         direção         política
profissional.

(D) práticas,         ideológicas         e         sem         direção         política
profissional.

Questão 34
A         assistência         social         será         prestada         a         quem         dela
necessitar,         independentemente         de         contribuição         à
seguridade         social,         e         tem         por         objetivos:

(A) a         proteção         à         família,         à         maternidade,         à         infância,
à         adolescência         e         à         velhice;         o         abandono         às
crianças         e         adolescentes         carentes;         a         promoção
da         integração         ao         mercado         de         trabalho.

(B) a         proteção         à         família,         à         maternidade,         à         infância,
à         adolescência         e         à         velhice;         o         amparo         às
crianças         e         adolescentes         carentes;         a         promoção
da         integração         ao         mercado         de         trabalho.

(C) a         falta         de         proteção         à         família,         à         maternidade,         à
infância,         à         adolescência         e         à         velhice;         o
abandono         às         crianças         e         adolescentes         carentes;
a         promoção         da         integração         ao         mercado         de
trabalho;

(D) a         falta         de         proteção         à         família,         à         maternidade,         à
infância,         à         adolescência         e         à         velhice;         o         amparo
às         crianças         e         adolescentes         carentes;         a
promoção         da         integração         ao         mercado         de
trabalho.

Questão 35
No         campo         da         saúde         mental,         a         Portaria         n.         251         do
Ministério         da         Saúde,         de         31         de         janeiro         de         2002,         que
estabelece         diretrizes         e         normas         para         a         assistência
hospitalar         em         psiquiatria         na         rede         do         SUS,         e         dá
outras         providências,         estabelece         que         os         hospitais
psiquiátricos         especializados         deverão         contar         com
pelo         menos:

(A) um         assistente         social         para         cada         60         pacientes,
com         20         horas         de         assistência         semanal,
distribuídas         no         mínimo         em         4         dias.

(B) um         assistente         social         para         cada         60         pacientes,
com         18         horas         de         assistência         semanal,
distribuídas         no         mínimo         em         4         dias.

(C) um         assistente         social         para         cada         80         pacientes,
com         20         horas         de         assistência         semanal,
distribuídas         no         mínimo         em         4         dias.

(D) um         assistente         social         para         cada         70         pacientes,
com         16         horas         de         assistência         semanal,
distribuídas         no         mínimo         em         4         dias.
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Questão 36
O         surgimento         e         desenvolvimento         do         Serviço         Social
como         profissão         é         resultado         das         demandas         da
sociedade         capitalista         e         suas         estratégias         e
mecanismos         de         opressão         social         e         reprodução         da
ideologia         dominante.         Como         profissão         que         surge         de
uma         demanda         posta         pelo         capital,         institucionaliza-se
e         legitima-se         como         um         dos         recursos         mobilizados
pelo         Estado         e         pelo         empresariado,         mas         com         um
suporte         de         uma         prática         cristã         ligada         à         Igreja
Católica,         na         perspectiva         do         enfrentamento         e         da
regulação         da         chamada         questão         social         que,         a         partir
dos         anos         30         (séc.         XX),         adquire         expressão         política
pela         intensidade         das         manifestações         na         vida         social
cotidiana.         Terá         particular         destaque         na         estruturação
do         perfil         da         emergente         profissão         no         país         a         Igreja
Católica,         responsável         pelo         ideário,         pelos         conteúdos
e         pelo         processo         de         formação         dos         primeiros
assistentes         sociais         brasileiros.         Cabe         ainda
assinalar,         que         nesse         momento,         a         questão         social         é
vista         a         partir         de         forte         influência         do         pensamento
social         da         Igreja,         que         a         trata         como         questão         moral,
como         um         conjunto         de         problemas         sob         a
responsabilidade         individual         dos         sujeitos         que         os
vivenciam,         embora         situados         dentro         de         relações
capitalistas.         Trata-se         de         um         enfoque         individualista,
psicologizante         e         moralizador         da         questão,         que
necessita         para         seu         enfrentamento         de:

(A) uma         pedagogia         liberal.

(B) uma         pedagogia         social.

(C) uma         pedagogia         progressista.

(D) uma         pedagogia         psicossocial.

Questão 37
No         pacto         democrático         firmado         na         Constituição
Federal         de         1988,         acontece         o         tensionamento         de
duas         propostas:

de         um         lado         os         movimentos         sociais         na         luta         para         a
ampliação         da         responsabilidade         do         Estado         perante
as         demandas         sociais         e,         do         outro,         a         oposição
favorável         a         abertura                  de         mercado,         defendendo         a
ampliação         de         poder         sobre         os         fluxos         de         investimento
e         a         redução         de         poder         do         Estado.

Desta         forma,         a         fórmula         neoliberal         pode         ser
resumida         em         algumas         posições:

(A) um         estado         forte         para         romper         o         poder         dos
sindicatos         e         controlar         a         moeda;         um         Estado
parco         para         os         gastos         sociais         e         regulamentação
econômica;         a         busca         de         estabilidade         monetária
como         a         meta         suprema.

(B) um         estado         fraco         para         romper         o         poder         dos
sindicatos         e         controlar         a         moeda;         um         Estado
parco         para         os         ganhos         sociais         e         regulamentação
econômica;         a         busca         de         estabilidade         monetária
como         a         meta         suprema.

(C) um         estado         forte         para         romper         o         poder         dos
simpatizantes         e         controlar         a         moeda;         um         Estado
parco         para         os         gastos         sociais         e         regulamentação
econômica;         a         busca         de         estabilidade         monetária
como         a         meta         suprema.

(D) um         estado         forte         para         romper         o         poder         dos
sindicatos         e         controlar         a         moeda;         um         Estado
parco         para         os         ganhos         sociais         e         regulamentação
econômica;         a         busca         de         estabilidade         monetária
como         a         meta         suprema.
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Questão 38
A         assistência         social,         direito         do         cidadão         e         dever         do
Estado,         é         Política         de         Seguridade         Social         não
contributiva,         que         provê         os         mínimos         sociais,
realizada         através         de         um         conjunto         integrado         de
ações         de         iniciativa         pública         e         da         sociedade,         para
garantir         o         atendimento         às         necessidades         básicas.         A
assistência         social         tem         por         objetivo:

(A) proteção         social,         que         visa         à         garantia         da         saúde,         à
redução         de         danos         e         à         prevenção         da         incidência
de         riscos.

(B) proteção         social,         que         visa         à         garantia         da         e
educação,         à         redução         de         danos         e         à         prevenção
da         incidência         de         riscos.

(C) proteção         social,         que         visa         à         garantia         da
alimentação,         à         redução         de         danos         e         à         prevenção
da         incidência         de         riscos.

(D) proteção         social,         que         visa         à         proteção         social,         que
visa         à         garantia         da         vida,         à         redução         de         danos         e         à
prevenção         da         incidência         de         riscos.a         à         garantia
da         vida,         à         redução         de         danos         e         à         prevenção         da
incidência         de         riscos.

Questão 39
No         âmbito         da         saúde,         podemos         inicialmente
mencionar         a         Resolução         n.         218/1997         do         Conselho
Nacional         de         Saúde         (CNS).         Considerando         que         a         VIII
Conferência         Nacional         de         Saúde         compreende         a
relação         saúde/doença         como         um         processo
decorrente         das         condições         de         vida         e         trabalho,                  e         a
saúde         como         "direito         de         todos         e         dever         do         Estado",
bem                  como         acesso         igualitário         de         todos         aos         serviços
de:

(A) redução         e         recuperação         da         saúde,         integralidade
da         atenção,         e         a         importância         da         ação
interdisciplinar         na         esfera         da         saúde.

(B) redução         da         saúde,         integralidade         da         atenção,         e
a         importância         da         ação         interdisciplinar         na         esfera
da         saúde.

(C) promoção         e         recuperação         da         saúde,
integralidade         da         atenção,         e         a         importância         da
ação         interdisciplinar         na         esfera         da         educação.

(D) promoção         e         recuperação         da         saúde,
integralidade         da         atenção,         e         a         importância         da
ação         interdisciplinar         na         esfera         da         saúde.

Questão 40
Um         dos         principais         modelos         familiares         são
destacados         na         história         da         formação         da         família
brasileira,         principalmente         enquanto         aparelho
ideológico         do         imaginário         coletivo,         são         eles:         a         família
patriarcal,         modelo         instaurado         no         Brasil         colônia.         Na
família         patriarcal,         o         chefe         da         família         patriarca
representava         a         figura         do         poder         e         de         autoridade.         O
patriarca         era         o         responsável         pelo         controle         dos
negócios,         o         sustento         material         da         família,         a
manutenção         da         'ordem'         familiar,         primando         pela
indissolubilidade         do         patrimônio         e         centralização         do
poder.         Já         mulher         da         família         patriarcal:

(A) apresentava         como         características         a         afabilidade
e         a         mansuetude,         possuindo         atribuições         voltadas
para         o         ambiente         doméstico.

(B) apresentava         como         características         a         afabilidade
e         a         mansuetude,         possuindo         atribuições         voltadas
para         o         ambiente         agrícola.

(C) apresentava         como         características         a         afabilidade
e         a         mansuetude,         possuindo         atribuições         voltadas
para         o         ambiente         empresarial.

(D) apresentava         como         características         a         afabilidade
e         a         mansuetude,         possuindo         atribuições         voltadas
para         o         ambiente         jurídico.

Questão 41
O         funcionamento         das         entidades         e         organizações         de
assistência         social         depende         de         prévia         inscrição         no
respectivo:

(A) Conselho         Municipal         de         Assistência         à         Saúde,         ou
no         Conselho         de         Assistência         Social         do         Distrito
Federal.

(B) Conselho         Municipal         de         Assistência         Social,         ou
no         Conselho         de         Assistência         Social         do         Distrito
Federal.

(C) Conselho         Municipal         de         Assistência         à         Saúde,         ou
no         Conselho         de         Assistência         Social         do
Município.

(D) Conselho         Municipal         de         Assistência         Social,         ou
no         Conselho         de         Assistência         à         educação         do
Distrito         Federal.
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Questão 42
O         Conselho         Tutelar         é         órgão         permanente         e
autônomo,         não         jurisdicional,         encarregado         pela
sociedade         de         zelar         pelo         cumprimento         dos         direitos
da         criança         e         do         adolescente.         Em         cada         Município         e
em         cada         Região         Administrativa         do         Distrito         Federal
haverá,         no         mínimo,         1         (um)         Conselho         Tutelar         como
órgão         integrante         da         administração         pública         local,
composto         de         5         (cinco)         membros,         escolhidos         pela
população         local         para         mandato         de         4         (quatro)         anos,
permitida         1         (uma)         recondução,         mediante         novo
processo         de         escolha.         (Redação         dada         pela         Lei         nº
12.696,         de         2012).         Para         a         candidatura         a         membro         do
Conselho         Tutelar,         serão         exigidos         os         seguintes
requisitos:

(A) reconhecida         idoneidade         moral;         idade         superior         a
vinte         e         um         anos;         não         é         necessário         residir         no
município.

(B) reconhecida         idoneidade         moral;         idade         superior         a
vinte         e         um         anos;         residir         no         município.

(C) não         ser         reconhecida         a         idoneidade         moral;         idade
superior         a         vinte         e         um         anos;         residir         no         município.

(D) reconhecida         idoneidade         moral;         idade         superior         a
vinte         e         três         anos;         residir         no         município.

Questão 43
Hoje,         no         Brasil,         é         possível         reconhecer         a
credibilidade         científica         que         o         Serviço         Social         veio
conquistando         junto         aos                  órgãos         oficiais         de         fomento
à         pesquisa         e         o         apoio,         o         incentivo         e         o         trabalho         de
seus         órgãos         competentes,         especialmente         a
ABEPSS         que         reafirma         seu         empenho         em         contribuir
no         sentido         de         que         a         formação         da         graduação         e
pós-graduação         em         Serviço         Social         substancie         e
respalde         cada         vez         mais         a         plataforma         emancipatória
da         profissão,         na         resistência         mais         diversas         formas
de         exclusão,         opressão         e         violências         que         no         tempo
presente         se         adensam         e         atualizam         como         demanda
privilegiada         ao         ensino         de         qualidade         e         à         pesquisa         no
Serviço         Social.         Diante         dessa         realidade
apresentada,         surge         como         desafio:

(A) a         aceitação         do         conservadorismo         profissional.

(B) o         de         desenvolver         sua         capacidade         de         decifrar         a
realidade         e         construir         propostas         de         trabalho
criativas.

(C) o         do         surgimento         de         movimentos         sociais
urbanos.

(D) a         recusa         e         a         crítica         do         conservadorismo
profissional.

Questão 44
O         serviço         social         é         considerado         uma         especialização
do         trabalho         e         atuação         do         assistente         social         uma
manifestação         do         seu         trabalho,         inscrito         no         âmbito         da
produção         e         reprodução         da         vida         social.         O         Serviço
Social         tem         na         questão         social         a         base         de         sua
fundação         como         especialização         do         trabalho.
Questão         social         apreendida         como         o         conjunto         das
expressões         das         desigualdades         da         sociedade
capitalista         madura,         que         tem         uma         raiz         comum:

(A) a         produção         social         é         cada         vez         mais         coletiva,         o
trabalho         torna-se         mais         amplamente         social,
enquanto         a         apropriação         dos         seus         frutos
mantém-se         pública,         monopolizada         por         uma
parte         da         sociedade.

(B) a         produção         social         é         cada         vez         mais         coletiva,         o
trabalho         a         cada         vez         mais         é         reduzido         de         forma
social,         enquanto         a         apropriação         dos         seus         frutos
mantém-se         privada,         monopolizada         por         uma
parte         da         sociedade.

(C) a         produção         social         é         cada         vez         mais         coletiva,         o
trabalho         torna-se         mais         amplamente         social,
enquanto         a         apropriação         dos         seus         frutos
mantém-se         privada,         monopolizada         por         uma
parte         da         sociedade.

(D) a         produção         social         é         cada         vez         menos         coletiva,         o
trabalho         torna-se         mais         amplamente         social,
enquanto         a         apropriação         dos         seus         frutos
mantém-se         privada,         monopolizada         por         uma
parte         da         sociedade.
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Questão 45
Além         da         legislação         de         caráter         genérico         e
abrangente,                  que         legitima,         qualifica         e         garante         o
exercício         da         profissão,         a         conduta         ética         e         a         duração
máxima         do         trabalho         para         todos         os         assistentes
sociais,         há         também         aquelas         que         visam         atingir
segmentos         profissionais         exclusivos         de         acordo         com
a         inserção         ocupacional.         Tendo         em         vista         atingir         os
objetivos         deste         artigo,         que         visa         tão         somente         ampliar
e         assegurar         o         espaço         sócio-ocupacional         do
assistente         social         e         a         qualidade         de         atendimento         aos
usuários.         Para         fins         didáticos,         a         citação         e         o
comentário         das         legislações         no         âmbito         do         Serviço
Social         ou         fora         dele         foram         agrupados         de         acordo         com
as         grandes         áreas         de         intervenção,         e         por         ordem
cronológica.         Denominada         Lei         de         Execução         Penal
(LEP),         a         Lei         n.         7.210,         de         11         de         julho         de         1984,         tem
por         suposto         a         atuação         de:

(A) no         mínimo         um         assistente         social         em         cada
estabelecimento         penal.

(B) no         mínimo         dois         assistente         social         em         cada
estabelecimento         penal.

(C) pelo         menos         um         assistente         social         em         cada
estabelecimento         civil.

(D) pelo         menos         três         um         assistente         social         em         cada
estabelecimento         civil.

Questão 46
Os         projetos         de         enfrentamento         da         pobreza
compreendem         a         instituição         de         investimento
econômico-social         nos         grupos         populares,         buscando
subsidiar,         financeira         e         tecnicamente,         iniciativas         que
lhes         garantam         meios,         capacidade         produtiva         e         de
gestão         para         melhoria         das         condições         gerais         de
subsistência,         elevando         assim:

(A) na         redução         do         padrão         da         qualidade         de         vida,         a
preservação         do         meio-ambiente         e         sua
organização         social.

(B) o         padrão         da         qualidade         de         vida,         a         preservação
do         meio-ambiente         e         sua         não         organização
social.

(C) o         padrão         da         qualidade         de         vida,         a         não
preservação         do         meio-ambiente         e         sua
organização         social.

(D) o         padrão         da         qualidade         de         vida,         a         preservação
do         meio-ambiente         e         sua         organização         social.

Questão 47
A         atuação         interdisciplinar         requer         construir         uma
prática         político         profissional         que         possa         dialogar
sobre         pontos         de         vista         diferentes,         aceitar         confrontos
de         diferentes         abordagens,         tomar         decisões         que
decorram         de         posturas         éticas         e         políticas         pautadas
nos         princípios         e         valores         estabelecidos         nos         Códigos
de         Ética         Profissional.         A         interdisciplinaridade,         que
surge         no         processo         coletivo         de         trabalho,         demanda
uma         atitude         ante         a         formação         e         conhecimento,         que
se         evidencia         no         reconhecimento         das         competências,
atribuições,         habilidades,         possibilidades         e         limites         das
disciplinas,         dos         sujeitos,         do         reconhecimento         da
necessidade:

(A) de         diálogo         profissional         e         cooperação.

(B) de         cooperação.

(C) de         diálogo         profissional         e         individualização.

(D) de         diálogo         profissional.

Questão 48
As         alterações         impostas         no         mundo         do         trabalho         vêm
gerando         um         redimensionamento         do         Serviço         Social,
ocorrendo         redução         de         postos         de         trabalhos         e
consequentemente         a         inserção         em         outras         formas         de
trabalho.         O         serviço         social         é         uma         profissão         que         está
inserida         na         divisão         sócio         técnico                  do         trabalho,         nas
diferentes         problemáticas         do         campo         social.         Os
profissionais         atuam         com         objeto         na         intervenção         das
expressões         da         questão         social         que         se         expressam:

(A) nas         igualdades         sociais,         fruto         das         condições
social         presentes         na         sociedade         capitalista         que
geram         o         agravamento         das         condições         de         vida         da
população.

(B) nas         desigualdades         sociais,         fruto         das
contradições         social         presentes         na         sociedade
capitalista         que         geram         o         agravamento         das
condições         de         vida         da         população.

(C) nas         desigualdades         sociais,         fruto         das         condições
social         presentes         na         sociedade         capitalista         que
geram         o         agravamento         das         condições         de         vida         da
população.

(D) nas         igualdades         sociais,         fruto         das         contradições
social         presentes         na         sociedade         socialista         que
geram         o         agravamento         das         condições         de         vida         da
população.
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Questão 49
A         partir         dos         anos         80,         as         mudanças         ocorridas         na
profissão         foram         pautadas         na         necessidade         de
conhecer         e         acompanhar         as         transformações
econômicas,         políticas         e         sociais         do         mundo
contemporâneo         e         da         própria         conjuntura         do         Estado         e
do         Brasil.         As         duas         últimas         décadas         do         século         XX
foram         determinantes         nos         novos         rumos         acadêmicos,
políticos         e         profissionais         para         o         Serviço         Social.         No
país,         as         intensas         e         crescentes         manifestações         de
expressões         da         questão         social,         decorrentes         das
inúmeras         crises         econômicas         e         políticas,         exigiram         da
profissão         sua         adequação         a         essas         demandas
sociais.         Esse         período         marca         profundamente         no         país
o         desenvolvimento         da         profissão         por         meio         de         um         dos
seus         momentos         importantes         que         é:

(A) a         recusa         e         a         crítica         do         conservadorismo
profissional.

(B) a         aceitação         do         conservadorismo         profissional.

(C) o         de         desenvolver         sua         capacidade         de         decifrar         a
realidade         e         construir         propostas         de         trabalho
criativas.

(D) o         do         surgimento         de         movimentos         sociais
urbanos.

Questão 50
Em         29         de         março         de         1999,         fazendo         uso         da
delegação         de         competência         prevista         na         Resolução
n.         218/1997         do         CNS,         a         Resolução         CFESS         n.
383/1999,         em         seu         artigo         1º,         caracteriza         o         assistente
social         como         profissional         de         saúde.         Cuidadosa         e
criteriosamente,         o         artigo         2º         adverte         para         o         fato         de
que         o         assistente         social         exerce         suas         atividades         no
largo         espectro         das         políticas         sociais,         podendo:

(A) atuar         em         outras         áreas,         sendo,         portanto,         um
profissional         exclusivo         da         área         de         saúde.

(B) atuar         em         outras         áreas,         não         sendo,         portanto,         um
profissional         exclusivo         da         área         de         saúde.

(C) nunca         atuar         em         outras         áreas,         não         sendo,
portanto,         um         profissional         exclusivo         da         área         de
saúde.

(D) jamais         atuar         em         outras         áreas,         sendo,         portanto,
um         profissional         exclusivo         da         área         de         saúde.
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Proposta de Redação 

 

A partir dos textos motivadores e dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo, com limite mínimo de 20 (vinte) 

e máximo de 30 (trinta) linhas, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, no 

qual discuta a seguinte questão:  

 

"A importância do turismo sustentável" 

 

Em seu texto, você deve selecionar, organizar e relacionar, de forma consistente, 

coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. 
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