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LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO 

EZRA POUND (1885 – 1972) 

Em 1945, depois de quatro décadas como um 

incansável polemista, mesmo sem conquistar a 

influência pública que desejava, Ezra Pound 

viu sua vida atropelada pela polêmica pública. 

Quando o esforço de guerra italiano fracassou, 

Pound foi trancafiado em uma gaiola ao ar 

livre em uma base militar americana nos 

arredores de Pisa e acusado de traição pelas 

transmissões de rádio pró-fascistas e 

antissemitas feitas em Roma, atacando 

abertamente a participação dos Estados Unidos 

na guerra. Julgado em Washington D.C., 

Pound escapou da pena de morte apenas por ter 

impetrado um recurso alegando insanidade. 

Foi mantido no Saint Elizabeth’s Hospital, 

manicômio judiciário, pelos 12 anos seguintes. 

Apesar de tudo, Pound conseguiu criar alguns 

de seus melhores poemas nesse período. The 

Pisan Cantos, publicado em 1948, foi saudado 

por muitos como sua melhor obra até então e 

laureado com o prestigioso Prêmio Bollingen, 

apesar de protestos públicos contra a escolha.  

Pound trabalhava em Os Cantos, épico 

modernista, pelo menos desde 1917 e 

continuaria o esforço pelo resto da vida. 

Definia a obra épica como um “poema que 

inclui história”. Em Os Cantos, Pound faz uma 

tentativa de reorganizar a história humana de 

acordo com sua galeria pessoal de heróis 

exemplares e teorias econômicas.  

O poema inclui, entre outras coisas, perfis de 

Odisseu, Confúcio, do presidente americano 

John Adams e do mercenário italiano 

Sigismondo Malatesta, entre a condenação da 

usura e a remessa dos politicamente perversos 

para um inferno digno de Dante. Depois de 800 

páginas, a maratona sucumbe ao peso de sua 

vasta ambição: “Não sou um semideus / Não 

consigo fazer sentido”, admite Poud. O que 

permanece tem a grandeza de um palácio 

arruinado, com detalhes luminosos sobre as 

trevas.  

(501Grandes Escritores. São Paulo: Sextante, 

2009, p. 297).    

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, julgue os itens 

a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Pound viveu a maior parte de sua vida no 

século XX.  

II – Pound era comprovadamente insano 

mental.  

III – Pound apoiou Adolph Hitler.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 02 

Ainda de acordo com o autor do texto, julgue 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Pound concluiu todos os seus trabalhos.  

II – Pound escreveu inúmeras peças de teatro.  

III – Pound era o principal radialista da cidade 

de Roma na década de 1950.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são falsos.  

QUESTÃO 03 

Na última parte do texto, o autor utiliza a 

palavra “mercenário”. Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um sinônimo para tal 

palavra:  

(A) cigalheiro.  

(B) ambicioso.  

(C) altruísta.  

(D) negocista.  

(E) calculista.  
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QUESTÃO 04 

No que se refere ao correto  uso da crase, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Fomos à Pirapora.  

II – Eles foram à Moldávia.  

III – Os professores foram à Tailândia.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

tipo de advérbio:  

(A) tempo.  

(B) lugar. 

(C) condição.  

(D) dúvida.  

(E) negação.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Uma padaria comercializa 1020 pães por 

semana, mas pretende aumentar suas vendas 

em 25% (vinte e cinco por cento). Caso eles 

atinjam referida meta, o número de pães que 

serão vendidos será de:  

(A) 1220.  

(B) 1235.  

(C) 1275.  

(D) 1358.  

(E) 1360.  

 

 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação 

matemática:  

101 x 14 + 201 

(A) 814. 

(B) 818.  

(C) 885. 

(D) 1290. 

(E) 1615 

 

QUESTÃO 08 

Uma loja comercializa 1280 pneus 

mensalmente, mas pretende aumentar suas 

vendas em 40%. Caso consigam atingir esta 

meta, o número pneus vendidos será de: 

(A) 1792 

(B) 1910.  

(C) 2390.  

(D) 2392.  

(E) 2400.  

 

QUESTÃO 09 

Uma escola possui 1080 alunos, mas pretende 

aumentar suas vendas em 25% (vinte e cinco 

por cento). Caso eles atinjam referida meta, o 

número de alunos será de:  

(A) 1320.  

(B) 1335.  

(C) 1350.  

(D) 1358.  

(E) 1360.  
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QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação 

matemática:  

99 x 17 + 109 

(A) 874. 

(B) 878.  

(C) 885. 

(D) 890. 

(E) 1792. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO  

QUESTÃO 11 

No que se refere à história de Cerquilho, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Imigrantes alemães, espanhóis e 

portugueses foram os responsáveis pela 

construção do município.  

II – A palavra “Cerquilho” tem origem na 

palavra alemã “Zerkill”.  

III – No ano de 1814, o povoado foi elevado à 

condição de vila.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o nome do primeiro prefeito do 

município de Cerquilho, que tomou posse em 

3 de abril de 1949:  

(A) Armando Souto.  

(B) Antônio Souto.  

(C) Américo Torres.  

(D) Vitorino Souto.  

(E) João Paulo Souza.  

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que apresenta a cor 

predominante na bandeira do município de 

Cerquilho:  

(A) azul.  

(B) verde.  

(C) amarela.  

(D) branca.  

(E) vermelha.  

 

QUESTÃO 14 

Com relação ao significado das cores da 

bandeira de Cerquilho, julgue os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Azul = justiça.  

II – Amarelo = glória.  

III – Vermelho = amor pátrio.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item I é verdadeiro.  

(C) Apenas o item II é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

  

QUESTÃO 15 

De acordo com o artigo 3° da Lei Orgânica, o 

município de Cerquilho tem competência 

privativa para legislar sobre assuntos de 

interesse local, cabendo-lhe as seguintes 

atribuições:  

I – criar, mas não suprimir distritos.  

II – disciplinar o serviço de taxi.  

III – elaborar o plano bienal.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 16 

Dos direitos socioassistenciais, qual das 

alternativas, abaixo, melhor reflete a definição 

para “Direito do usuário à acessibilidade, 

qualidade e continuidade”: 

 

(A) Direito, do cidadão e cidadã, a ser 

informado de forma pública, individual e 

coletiva sobre as ofertas da rede 

socioassistencial, seu modo de gestão e 

financiamento; e sobre os direitos 

socioassistenciais, os modos e instâncias para 

defendê-los e exercer o controle social, 

respeitados os aspectos da individualidade 

humana, como a intimidade e a privacidade. 

(B) Direito do usuário e usuária, em todas as 

etapas do ciclo da vida, a ter valorizada a 

possibilidade de se manter sob convívio 

familiar, quer seja na família biológica ou 

construída, e à precedência do convívio social 

e comunitário às soluções institucionalizadas. 

(C) Direito do cidadão e da cidadã de 

manifestar-se, exercer protagonismo e controle 

social na política de assistência social, sem 

sofrer discriminações, restrições ou atitudes 

vexatórias derivadas do nível pessoal de 

instrução formal, etnia, raça, cultura, credo, 

idade, gênero, limitações pessoais. 

(D) Direito à igualdade e completude de acesso 

nas atenções da rede socioassistencial, direta e 

conveniada, sem discriminação ou tutela, com 

oportunidades para a construção da autonomia 

pessoal dentro das possibilidades e limites de 

cada um. 

(E) Direito do usuário e usuária da rede 

socioassistencial à escuta, ao acolhimento e de 

ser protagonista na construção de respostas 

dignas, claras e elucidativas, ofertadas por 

serviços de ação continuada, localizados 

próximos à sua moradia, operados por 

profissionais qualificados, capacitados e 

permanentes, em espaços com infraestrutura 

adequada, que garantam atendimento 

privativo, inclusive, para os usuários com 

deficiência e idosos. 

 

QUESTÃO 17 

O § 1º do artigo 3º do Estatuto do Idoso 

discorre sobre as garantias de prioridade. Não 

se enquadra nesse contexto: 

(A) preferência na formulação e na execução 

de políticas sociais públicas específicas. 

(B) viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso 

com as demais gerações. 

(C) capacitação e reciclagem dos recursos 

humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 

e na prestação de serviços aos idosos. 

(D) priorização do atendimento do idoso por 

sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, inclusos os que não a 

possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência. 

(E) atendimento preferencial imediato e 

individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população. 

 

QUESTÃO 18 

O § 6º do artigo 15 do Estatuto do Idoso 

discorre que é assegurado ao idoso enfermo o 

atendimento domiciliar pela perícia médica do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

pelo serviço público de saúde ou pelo serviço 

privado de saúde, contratado ou conveniado, 

que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, 

para expedição do laudo de saúde necessário 

ao exercício de:  

(A) seus direitos sociais e de isenção tributária. 

(B) cobrança de valores diferenciados em 

razão da idade. 

(C) discriminação do idoso nos planos de 

saúde. 

(D) proceder à opção. 

(E) direito de optar pelo tratamento de saúde 

que lhe for reputado mais favorável. 
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QUESTÃO 19 

O artigo 13º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA discorre que os serviços de 

saúde em suas diferentes portas de entrada, os 

serviços de assistência social em seu 

componente especializado, o Centro de 

Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente deverão conferir máxima 

prioridade ao atendimento das crianças na 

faixa etária da primeira infância com suspeita 

ou confirmação de violência de qualquer 

natureza, formulando:  

(A) prontuários individuais, pelo prazo de 

dezoito anos. 

(B) formação específica e permanente para a 

detecção de sinais de risco para o 

desenvolvimento psíquico, bem como para o 

acompanhamento que se fizer necessário.  

(C) cuidados intermediários, que deverão 

proporcionar condições para a permanência em 

tempo integral de um dos pais ou responsável, 

nos casos de internação de criança ou 

adolescente. 

(D) projeto terapêutico singular que inclua 

intervenção em rede e, se necessário, 

acompanhamento domiciliar. 

(E) ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

QUESTÃO 20 

O artigo 19-B do ECA aponta que __________ 

consiste em estabelecer e proporcionar à 

criança e ao adolescente vínculos externos à 

instituição para fins de convivência familiar e 

comunitária e colaboração com o seu 

desenvolvimento nos aspectos social, moral, 

físico, cognitivo, educacional e financeiro. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

(A) adoção provisória. 

(B) acolhimento. 

(C) apadrinhamento. 

(D) guarda. 

(E) tutela. 

QUESTÃO 21 

O ECA, em seu artigo 28, discorre que a 

colocação em família substituta far-se-á 

mediante:  

(A) guarda, tutela ou apadrinhamento, 

independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

(B) apadrinhamento, acolhimento ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

(C) guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

(D) guarda, apadrinhamento ou acolhimento, 

independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

(E) apadrinhamento, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

 

QUESTÃO 22 

Dos objetivos da Assistência Social, dispostos 

no artigo 2º da Lei 8742/93, qual deles visa a 

analisar territorialmente a capacidade protetiva 

das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 

e danos? 

(A) a proteção social. 

(B) vigilância socioassistencial. 

(C) a proteção à família. 

(D) a defesa de direitos. 

(E) o assessoramento. 
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QUESTÃO 23 

Leia: 

“aquelas entidades que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços, 

executam programas ou projetos e concedem 

benefícios de prestação social básica ou 

especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 

situações de vulnerabilidade ou risco social e 

pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as 

deliberações do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), de que tratam os 

incisos I e II do art. 18.” (Lei 8742/93, art. 3º, 

§ 1o). 

O excerto discorre sobre a classificação das 

entidades e organizações de assistência social, 

de: 

(A) atendimento. 

(B) assessoramento. 

(C) defesa de direitos. 

(D) planejamento. 

(E) educação popular. 

 

QUESTÃO 24 

Nos grupos do SCFV, atividades de natureza 

artístico-cultural, desportivas e esportivas e 

lúdicas são algumas das estratégias 

desenvolvidas para promover a convivência e 

a ressignificação de experiências conflituosas, 

violentas, traumáticas – as vulnerabilidades 

__________ - vivenciadas pelos usuários. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) construtivas.  

(B) estratégicas. 

(C) oportunizadas. 

(D) transferenciais. 

(E) relacionais. 

 

 

 

QUESTÃO 25 

O artigo 5º da Lei 8742/93 aponta que a 

organização da assistência social tem como 
base as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa 

para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em 

cada esfera de governo. 

II - divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

III - supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 

IV - participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

São diretrizes apontadas pelo artigo 5º as 

citadas em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) I, III e IV, apenas. 

QUESTÃO 26 

O desenvolvimento do ser humano é marcado 

pelas mudanças no seu corpo relacionadas ao 

ciclo de vida: nascer, crescer, tornar-se adulto, 

envelhecer e morrer. Biologicamente, o 

envelhecimento do organismo é um processo 

que ocorre __________ e que pode ser 

caracterizado de uma maneira geral com a 

perda de algumas funções do organismo ou 

mesmo da vitalidade em um menor ou maior 

grau. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

(A) atemporalmente. 

(B) improgressivamente. 

(C) retrogressivamente. 

(D) drasticamente. 

(E) gradualmente. 
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QUESTÃO 27 

É correto afirmar que a segurança do convívio ou 
vivência familiar, comunitária e social: 

 

(A) compreende a necessidade de desenvolver-

se de forma independente, com respeito e 

liberdade de escolha, poder de decisão e 

condições de exercício da cidadania. 

(B) diz respeito à necessidade humana de estar 

em relação com o outro, com seu núcleo 

primeiro, a família; com seu entorno, os grupos 

sociais aos quais pertence, a comunidade, o 

espaço, o território onde vive. 

(C) abrange o desenvolvimento de habilidades 

e potencialidades, situações que possibilitem 

crescimento e o desenvolvimento de novos 

aprendizados, da autoestima e da 

autoconfiança. 

(D) fundamenta-se na capacidade das famílias 

e dos grupos sociais de se organizarem, 

concepção baseada no entendimento dos 

usuários como sujeitos ativos, capazes de 

transformar a própria vida e contribuir com a 

realidade. 

(E) todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 28 

As orientações técnicas do SCFV para pessoas 

idosas relatam que a família de pessoas idosas 

do PBF é composta por uma média de: 

(A) 4,2 pessoas. 

(B) 5,5 pessoas.  

(C) 3,5 pessoas. 

(D) 7,4 pessoas. 

(E) 6,3 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Diz respeito à efetivação do direito à 

convivência familiar e à proteção da família, 

com vistas ao enfrentamento de situações de 

isolamento social, enfraquecimento ou 

rompimento de vínculos familiares e 

comunitários, situações discriminatórias e 

estigmatizantes. Trata-se da: 

 

(A) segurança de acolhida. 

(B) segurança de proteção. 

(C) segurança de convívio. 

(D) segurança de apoio. 

(E) segurança de convivência. 

 

QUESTÃO 30 

São objetivos do SCFV ofertado a crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos, exceto: 

 

(A) Complementar as ações da família e da 

comunidade na proteção e no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais. 

(B) Assegurar espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo. 

(C) Possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural das crianças 

e adolescentes, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação 

cidadã. 

(D) Estimular a participação na vida pública do 

território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do 

mundo moderno. 

(E) Assegurar espaços de convívio familiar e 

comunitário e o desenvolvimento de relações 

de afetividade e sociabilidade. 

 

 

 


