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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20;
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30;
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão
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c) Preterito
imperfeito/
Imperativo
LÍNGUA PORTUGUESA
afirmativo.
d)
Presente do indicativo/ Presente do
Leia o texto abaixo para responder as
subjuntivo.
questoes de numeros 01 a 04
e) Preterito perfeito/ Presente do subjuntivo.
Um político esta tranquilamente tomando sol
na praia, quando uma bela senhora se
aproxima:
– Ola, o que o senhor faz por aqui?
O homem, querendo mostrar que políticos
tambem podem ter veia poetica, responde
com ar conquistador:
– Roubando raios de sol…
A mulher, sorrindo e balançando a cabeça,
diz:
– Ah… voces, políticos, sempre trabalhando…

QUESTÃO 04
No fragmento “quando uma bela senhora se
aproxima”, a palavra em destaque indica uma:
a) Concessão.
b) Condição.
c) Explicação.
d) Causa.
e) Circunstância de tempo.
Leia a imagem abaixo para responder as
questoes de numeros 05 e 06

https://www.piadascurtas.com.br/piadas-engracadas/

QUESTÃO 01
A piada se torna engraçada em virtude de:
a) Um político estar tomando sol na praia.
b) O político mostrar sua veia poetica.
c) Uma bela senhora estar na praia e
interrogar o político.
d) A senhora confirmar que o político nao
perdia tempo e ate na praia estava
trabalhando, ou seja, roubando raios de sol.
e) A mulher sorrir e balançar a cabeça ao
responder o político.

QUESTÃO 05
Na escrita “Passeio à cavalo” em relaçao ao uso
da crase, assinale a alternativa correta:
a) Na frase exposta o uso da crase e opcional.
b) A crase esta correta pois foi utilizada antes
de um vocabulo masculino.
c) A crase foi utilizada antes de vocabulo
masculino e, portanto indevidamente.
d) O uso da crase esta correto, pois a palavra
passeio e um verbo.
e) O vocabulo cavalo pede o uso de crase
anterior a ele, por ser um substantivo.

QUESTÃO 02
Na frase “– Ah… vocês, políticos, sempre
trabalhando…” os tres pontinhos, ou seja, as
reticencias servem para:
a) Realizar citaçoes incompletas.
b) Deixar o sentido da frase em aberto,
permitindo uma interpretaçao pessoal do
leitor.
c) Realçar uma palavra ou expressao.
d) Representar, na escrita, hesitaçoes comuns
na língua falada.
e) Indicar suspensao ou interrupçao do
pensamento.

QUESTÃO 06
As letras destacadas nos vocábulos passeio,
chocolate, trilha, utilizados no texto acima,
são classificadas como:
a) Ditongos.
b) Dígrafos consonantais.
c) Dígrafos vocálicos.
d) Consoantes.
e) Encontros vocálicos.

QUESTÃO 03
No excerto “Um político está tranquilamente
tomando sol na praia, quando uma bela
senhora se aproxima”, os verbos sublinhados
encontram-se no:
a) Presente do indicativo/ Gerundio.
b) Gerundio/ Presente do indicativo.
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Leia a imagem abaixo para responder as
b) Arabe/carie/razao.
questoes de numeros 07 a 09
c) Lapis/polen/facil.
d) Voce/alguem/razao.
e) Hífen/ingenuo/lapis.
Leia o texto abaixo para responder as
questoes de numeros 10 a 12
Da felicidade
Quantas vezes a gente, em busca da ventura,
Procede tal e qual o avozinho infeliz:
Ém vao, por toda parte, os oculos procura
Tendo-os na ponta do nariz!
Mario Quintana
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que relaciona
corretamente o termo retirado do texto “Da
felicidade”, a sua funçao sintatica:
a) “Gente” (linha 1) – adjunto adverbial.
b) “Ventura” (linha 1) – adjunto adnominal.
c) “Procura” (linha 3) – agente da passiva.
d) “Na ponta do nariz” (linha 4) – aposto.
e) “Infeliz” (linha 2) – predicativo do objeto.

https://geografiadeclasse.wordpress.com/2012/01/04/
tirinhas-mafalda/

QUESTÃO 07
Na frase: “É triste ter que bater em alguém que
tem razão.” A palavra sublinhada exerce a
funçao de:
a) Substantivo.
b) Adjetivo.
c) Adverbio.
d) Pronome.
e) Conjunçao.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Jose comprou um saco de raçao pesando uma
arroba e meia para alimentar Lulu e Menino,
seus caes. Sabendo que ambos comem em
media 300 g cada um, diariamente, quantos
dias a raçao durara:
a) 150.
b) 95.
c) 85.
d) 79.
e) 75.

QUESTÃO 08
É correto afirmar que a palavra “Sem”
presente no terceiro quadrinho “Experimenta
sair sem vestido” exerce a mesma funçao
morfologica que a palavra __________ tambem
presente no mesmo texto:
a) Se.
b) Muita.
c) Ém.
d) Que.
e) Tem.

QUESTÃO 12
Um determinado numero acrescido de sua
quarta parte e igual a oitava parte desse
mesmo numero acrescido do dobro de 28.
Ésse numero e:
a) 64.
b) 72.
c) 82.
d) 90.
e) 98.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as
palavras apresentadas sao acentuadas em
virtude da mesma regra que determina a
acentuaçao da palavra “polícia” apresentada
no segundo quadrinho:
a) Ferias/ingenuo/oleo.

QUESTÃO 13
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O quadruplo de um numero adicionado ao seu
d) 135.
dobro resulta em 810. Qual e o numero:
e) 140.
a) 405.
b) 270.
QUESTÃO 17
c) 235.
Observe a figura abaixo:
d) 135.
e) 143.
2,4m
QUESTÃO 14
Na ultima campanha de vacinaçao contra a
gripe, foram atendidas as crianças do pequeno
Bairro Ésperança, oriundas de cada uma das
residencias do local, conforme mostra o
quadro abaixo:
4
1
2
3
4

5
3
4
3
1

2
2
3
6
7

2
4
6
1
6

3
5
8
6
5

4
5
3
5
5

1,2m
Ana quer trocar o piso de seu banheiro que
possui as medidas acima mencionadas.
Éscolheu uma lajota quadrada de 30 cm de
lado que contem oito peças em cada caixa.
Quantas caixas deverao ser compradas:
a) 3 caixas.
b) 4 caixas.
c) 5 caixas.
d) 6 caixas.
e) 8 caixas.

6
1
3
4
1

A media da quantidade de crianças atendidas
pela campanha e de:
a) 8.2.
b) 3,8.
c) 4.
d) 6.
e) 8,3.

QUESTÃO 18
Renata gastou R$ 75,00 na compra de uma
bolsa e ainda ficou com R$ 25,00. A quantia
que sobrou corresponde a quanto por cento
do que ele possuía:
a) 10%.
b) 25%.
c) 30%.
d) 40%.
e) 45%.

QUESTÃO 15
Numa loja foram colocados em uma caixa,
brindes numerados com os divisores de 60,
para serem retirados pelos clientes. Ritinha foi
a primeira cliente a escolher seu brinde. Qual
a probabilidade dela escolher ao acaso um
numero primo:
a) 10%.
b) 15%.
c) 25%.
d) 27%.
e) 30%.

QUESTÃO 19
Joao aplicou um capital de R$ 1.100,00 a taxa
de juros simples de 9% ao ano. Decorrido
algum tempo foi verificar o capital e constatou
que era de R$ 1.248,50. O tempo em que o
capital ficou aplicado foi de:
a) 3 anos.
b) 2 anos e meio.
c) 1 ano e meio.
d) 2 anos.
e) 1 ano e 4 meses.

QUESTÃO 16
Para realizar uma viagem foram utilizados 3
carros para transportar 15 pessoas de uma
determinada escola. Para que todos os 600
alunos possam realizar essa mesma viagem
em carros iguais, o total de carros necessarios
sera de:
a) 120.
b) 125.
c) 130.

QUESTÃO 20
Um paralelepípedo com 2.800 centímetros
cubicos possui quantos metros cubicos:
a) 0,28 m³.
b) 0,028 m³.
c) 0,00028 m³.
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d) 2,800 m³.
e) 0,0028 m³.

QUESTÃO 23
Assinale
a
alternativa
que
associa
corretamente os numeros do primeiro bloco
de palavras as letras do segundo bloco.
1. Proteçao social basica.
2. Proteçao social especial.
3. Sistema Unico de Assistencia Social (Suas).
4. Centro de Referencia de Assistencia Social
(Cras).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Leia e analise o fragmento abaixo de acordo
com a Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993:
A assistencia social, _______________ do cidadao e
___________do Éstado, e Política de Seguridade
Social nao contributiva, que prove
_________________, realizada atraves de um
conjunto integrado de açoes de iniciativa
publica e da sociedade, para garantir o
atendimento ___________________________.

A. Conjunto de serviços, programas e projetos
que tem por objetivo contribuir para a
reconstruçao de vínculos familiares e
comunitarios, a defesa de direito, o
fortalecimento das potencialidades e
aquisiçoes e a proteçao de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das
situaçoes de violaçao de direitos.
B. A gestao das açoes na area de assistencia
social fica organizada sob a forma de
sistema descentralizado e participativo,
denominado.
C. É a unidade publica municipal, de base
territorial, localizada em areas com
maiores índices de vulnerabilidade e risco
social, destinada a articulaçao dos serviços
socio assistenciais no seu territorio de
abrangencia e a prestaçao de serviços,
programas e projetos socio assistenciais de
proteçao social basica as famílias.
D. Conjunto de serviços, programas, projetos
e benefícios da assistencia social que visa a
prevenir situaçoes de vulnerabilidade e
risco social por meio do desenvolvimento
de potencialidades e aquisiçoes e do
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitarios.

Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas do fragmento acima:
a) Direito/ dever/ os mínimos sociais/ as
necessidades basicas.
b) Direito/
direito/as
necessidades/demandas.
c) Proteçao/dever/amparo/ as necessidades
basicas.
d) Garantia/dever/benefícios/
da
universalizaçao dos direitos sociais.
e) Direito/dever/proteçao/e
respeito
a
dignidade do cidadao,
QUESTÃO 22
De acordo com a mesma Lei acima citada, 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. Participação da população, por meio de
organizações
representativas,
na
formulação das políticas e no controle das
ações, cada qual em seu nível.
III. Primazia da responsabilidade do Estado
na condução da política de assistência
social em cada esfera de governo.

a) 1A - 2B - 3C - 4D.
b) 1D - 2B - 3C - 4A.
c) 1C - 2B - 3D – 4A.
d) 1B - 2A - 3D - 4C.
e) 1D - 2A - 3B - 4C.
QUESTÃO 24
Leia as afirmativas abaixo:
1. Éstimular
e
apoiar
tecnica
e
financeiramente
as
associaçoes
e
consorcios municipais na prestaçao de
serviços de assistencia social.
2. Cofinanciar, por meio de transferencia

Éstao corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) II e III apenas.
e) III apenas.
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automatica, o aprimoramento da gestao, os
outras sanções cabíveis, às seguintes medidas,
serviços, os programas e os projetos de
que serão aplicadas de acordo com a gravidade
assistencia social em ambito regional ou
do caso”.
local.
Com relaçao ao Art. 18-B, acima mencionado,
Sobre a organizaçao e gestao da Assistencia
assinale V para a assertiva verdadeira e F para
Social e verdadeiro afirmar que as afirmativas
a falsa:
acima tratam de competencias:
(
) Éncaminhamento a programa oficial
a) Dos Municípios.
ou comunitario de proteçao a família.
b) Dos Éstados.
(
) Éncaminhamento a tratamento
c) Do Distrito Federal.
psicologico e nao psiquiatrico.
d) Da Uniao.
(
) Éncaminhamento a cursos ou
e) Do Ministerio do Desenvolvimento Social e
programas de orientaçao.
Combate a Fome.
(
) Éncaminhar a criança a tratamento
especializado e uma desobrigaçao nesse
QUESTÃO 25
caso.
De acordo com o Sistema Nacional de
(
) Advertencia.
Atendimento
Socioeducativo
(Sinase)
(
) As medidas previstas neste artigo
entende-se por medidas socioeducativas as
serao aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem
quais tem por objetivos:
prejuízo de outras providencias legais.
I.
A responsabilizaçao do adolescente
quanto as consequencias lesivas do ato
As assertivas sao, respectivamente, de cima
infracional, sempre que possível
para baixo:
incentivando a sua reparaçao.
a) F, F, V, V, F, F.
II.
A integraçao social do adolescente e a
b) V, F, V, F, V, V.
garantia de seus direitos individuais e
c) V, F, V, F, V, F.
sociais, por meio do cumprimento de seu
d) V, F, F, V, F, V.
plano individual de atendimento; e
e) F, V, F, V, F, V.
III.
A desaprovaçao da conduta infracional,
efetivando as disposiçoes da sentença
QUESTÃO 27
como parametro maximo de privaçao de
Sobre o serviço de proteçao social a
liberdade ou restriçao de direitos,
adolescentes em cumprimento de medida
observados os limites previstos em lei.
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e
de prestaçao de serviços a comunidade (PSC)
Ésta (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
as afirmativas abaixo estao corretas com
a) I e II apenas.
exceção de uma delas. Assinale-a:
b) I e III apenas.
a) O serviço tem por finalidade prover
c) I apenas.
atençao
socioassistencial
e
d) I, II e III.
acompanhamento a adolescentes e jovens
em
cumprimento
de
medidas
e) II apenas.
socioeducativas
em
meio
aberto,
QUESTÃO 26
determinadas judicialmente.
De acordo com o Éstatuto da Criança e do
b) Deve contribuir para o acesso a direitos e
Adolescente: “Os pais, os integrantes da família
para a ressignificaçao de valores na vida
ampliada, os responsáveis, os agentes públicos
pessoal e social dos adolescentes e jovens.
executores de medidas socioeducativas ou
c) Para a oferta do serviço nao e necessario a
qualquer pessoa encarregada de cuidar de
observancia da responsabilizaçao face ao
crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los
ato infracional praticado, cujos direitos e
ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou
obrigaçoes devem ser assegurados de
tratamento cruel ou degradante como formas
acordo com as legislaçoes e normativas
de correção, disciplina, educação ou qualquer
específicas para o cumprimento da medida.
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de
d) Os usuarios podem ser adolescentes de 12
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a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21
equivalencia as populaçoes urbanas e
anos, em cumprimento de medida
rurais.
socioeducativa de Liberdade Assistida e de
V.
Divulgaçao ampla dos benefícios,
Prestaçao de Serviços a Comunidade,
serviços,
programas
e
projetos
aplicada pela Justiça da Infancia e da
assistenciais, bem como dos recursos
Juventude ou, na ausencia desta, pela Vara
oferecidos pelo Poder Publico e dos
Civil correspondente e suas famílias.
criterios para sua concessao.
e) O acompanhamento social ao adolescente
deve ser realizado de forma sistematica,
Assinale a alternativa que completa
com frequencia mínima semanal que
corretamente a lacuna do fragmento acima:
garanta o acompanhamento contínuo e
a) Objetivos.
possibilite
o
desenvolvimento
do
b) Normas.
PIA.(Plano Individual de Atendimento)
c) Valores.
d) Diretrizes.
QUESTÃO 28
e) Princípios.
“Os colaboradores que conseguem construir
relações de qualidade entre os colegas e
QUESTÃO 30
conquistar a confiança dos líderes, com uma
Sobre o atendimento ao publico, o primeiro
postura de trabalho adequada e resultados
princípio para o bom atendimento, foco no
concretos, são os que obtêm maior sucesso no
cliente, postula que é necessário que o usuário
desenvolvimento de suas carreiras.” “Entender
fique satisfeito com a qualidade dos serviços
e respeitar os limites de sua função, zelar pelos
prestados. O segundo princípio estabelece que o
instrumentos de trabalho e o patrimônio da
serviço deve atender a uma real necessidade do
organização e contribuir para o bom
usuário. O serviço (produto, informação) deve
rendimento de sua equipe são condições básicas
ser exatamente como o usuário espera, deseja
para a construção de”:
ou necessita que ele seja. O terceiro princípio
a) Um ambiente democratico.
diz respeito à manutenção da qualidade dos
b) Liderança.
serviços. O padrão de qualidade mantido ao
c) Uma postura de cidadao.
longo do tempo é que leva à conquista da
d) Uma postura etica no trabalho.
confiabilidade.
e) Um clima agradavel.
Para agirmos com base nesses princípios,
podemos nos orientar por algumas açoes que
QUESTÃO 29
imprimem qualidade ao atendimento, exceto:
Leia e analise o fragmento abaixo de acordo
a) Para identificar as necessidades dos
com a Lei Organica de Assistencia Social que
usuarios e necessario ficar em silencio.
se rege pelos (as) seguintes _____________.
b) Évitar informaçoes conflitantes / Atenuar a
I.
Supremacia
do
atendimento
as
burocracia.
necessidades sociais sobre as exigencias
c) Imprimir qualidade a relaçao atendente e
de rentabilidade economica.
usuario.
II.
Universalizaçao dos direitos sociais, a fim
d) Fazer uso da empatia.
de tornar o destinatario da açao
e) Surpreender (encantar) os usuarios.
assistencial alcançavel pelas demais
políticas publicas.
CONHECIMENTOS GERAIS
III.
Respeito a dignidade do cidadao, a sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e
QUESTÃO 31
serviços de qualidade, bem como a
Éle foi, sem duvida, o maior interprete de
convivencia familiar e comunitaria,
enredos de carnaval da historia. Mesmo assim
vedando-se
qualquer
comprovaçao
era de uma simplicidade incrível. No dia 14 de
vexatoria de necessidade.
Junho de 2018 sua morte completou dez anos.
IV.
Igualdade de direitos no acesso ao
Ém seus 95 anos de vida marcou seu nome na
atendimento, sem discriminaçao de
historia do samba e foi motivo de orgulho para
qualquer
natureza,
garantindo-se
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sua escola, a Mangueira, da qual fez parte
b) Pela realizaçao de palestras.
desde os fins dos anos 1940 ate seus ultimos
c) De propinas.
suspiros.
d) Pela venda de imoveis.
https://f5.folha.uol.com.br
e) De doaçoes.
Trata-se de:
a) Jurandir da Mangueira.
b) Joao Nogueira.
c) Jose Bispo Clementino dos Santos, o
Jamelao.
d) Lourenço Olegario dos Santos.
e) Abílio Martins.

QUESTÃO 34
Donald Trump tomou posse como o 45.º
presidente dos Estados Unidos da América
(EUA) no dia 20 de janeiro de 2017. Trump
mostrou-se muito radical com o tema dos
refugiados e com os vizinhos mexicanos,
prometendo, inclusive:
a) Ajudar seus vizinhos no que puder.
b) Fazer um levantamento das necessidades
prementes do povo mexicano.
c) Levar seu país a se irmanar com seus
vizinhos mexicanos.
d) Construir um muro na fronteira entre os
EUA e o México.
e) Apresentar oportunidades de trabalho nos
EUA, estendendo aos mexicanos.

QUESTÃO 32
A decima sexta ediçao do Grande Premio
Brasileiro de Cinema, organizada pela
Academia Brasileira de Cinema com o
Patrocínio Master da TV Globo e Patrocínio do
Canal Brasil atraves da Lei Federal de
Incentivo a Cultura do Ministerio da Cultura. O
evento foi realizado no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro e premiou
os
profissionais
e
filmes
lançados
comercialmente no ano de 2016.

QUESTÃO 35
A estreia do Brasil na copa da Russia foi no
domingo dia 17de Junho. No sabado, dia 16, o
tecnico Tite anunciou o capitao do time para
essa partida tao aguardada e diz que ele, o
escolhido, demonstra uma tecnica diferente
ate na hora de entrar em campo.
"Tento entrar com o pe direito para dar sorte,
mas a sorte esta do lado de quem trabalha”, diz
o capitao. "Quando criança a gente pensa em
vestir essa camisa. Como capitao nao tem
preço”, conta.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_
do_Cinema_Brasileiro_2017

No quesito Melhor Longa-Metragem de Ficçao
venceu:
a) Aquarius.
b) Boi Neon.
c) Éllis.
d) Nice: O coraçao da loucura.
e) Mae so ha uma.
QUESTÃO 33
O juiz Sergio Moro negou a liberaçao de
metade
dos
valores
do
expresidente Lula bloqueados na Justiça. A
defesa do petista havia pedido para que fosse
retomada pelos familiares a administraçao
dos bens bloqueados pertencentes a exprimeira-dama Marisa Letícia, morta em
fevereiro de 2017, equivalentes a 50% dos
bens bloqueados na Justiça devido ao seu
casamento com Lula. Segundo Moro, porem, a
origem dos ativos financeiros bloqueados nao
foi totalmente esclarecida.

http://g1.globo.com/jornalnacional/edicoes/2018/06/16.html

O escolhido e o jogador:
a) Neymar, camisa 10 da seleçao brasileira.
b) Douglas, camisa 7 da seleçao brasileira.
c) Danilo, camisa 14 da seleçao brasileira.
d) Fagner, camisa 22 da seleçao brasileira.
e) Marcelo, camisa 12 da seleçao brasileira.
QUESTÃO 36
O Brasil, oficialmente Republica Federativa
do Brasil e o maior país da America do Sul e
da regiao da America Latina. Com referencia
a sua populaçao, a estimativa para 2017.
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br

https://oglobo.globo.com

O juiz disse que eles, aparentemente, podem
ter por origem valores recebidos:
a) De seu partido político.

Segundo o IBGÉ (Instituto Brasileiro de
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Caderno de Questões
Geografia e Éstatística) totalizou:
a) 207,7 milhoes de habitantes.
b) 200,5 milhoes de habitantes.
c) 150,5 milhoes de habitantes.
d) 257,7 milhoes de habitantes.
e) 220,4 milhoes de habitantes.

EDUCADOR SOCIAL
respeitados.
https://www1.folha.uol.com.br

Os novos contratos devem respeitar os limites
que ja eram previstos pela legislaçao antiga
que e:
a) 8 horas por dia/44 horas por semana/220
horas por mes.
b) 8 horas por dia/ 40 horas semanais/200
horas por mes.
c) 9 horas por dia/44 horas por semana/220
horas por mes.
d) 9 horas por dia/45 horas por semana/220
horas por mes.
e) 8 horas por dia/44 horas por semana/200
horas por mes.

QUESTÃO 37
Dois naufrágios chocaram o Brasil em agosto
de 2017. Um aconteceu no dia 22, no
___________, quando uma lancha de passageiros
(sem licença) levou mais de 20 pessoas à
morte e vários desaparecidos.
Dois dias depois, na/no_____________, fato
semelhante aconteceu deixando 18 pessoas
mortas. A lancha, que apresentava péssimas
condições e que transportava 133 pessoas,
virou 10 minutos depois de ter zarpado.

QUESTÃO 40
Ém 2018 acontece a 21ª ediçao da Copa do
Mundo. Pela primeira vez, o evento esportivo
tem lugar na Russia, sendo disputado entre os
dias 14 de junho e 15 de julho.

https://quizlet.com/292412743/atualidades-no-brasilflash-cards

Os acidentes levantaram à discussão sobre a
precariedade do transporte náutico no País.
a) No Para/ no Amazonas.
b) No Recife/ na Bahia.
c) No Para/ no Amazonas.
d) No Amazonas/ no Para.
e) No Para/ na Bahia.

https://pt.wikipedia.org

Mantendo a preocupaçao com o ambiente, o
mascote da competiçao e um:
a) Leao e seu nome e Willie.
b) Lobo e seu nome e Zabivaka.
c) Cachorro e seu nome e Stricker.
d) Galo e seu nome e Footix.
e) Leopardo e seu nome e Zakumi.

QUESTÃO 38
Ém novembro de 2018 completa-se o
centenario do seu fim. Éstima-se que cerca de
13 milhoes de pessoas, entre soldados e civis,
morreram nesse conflito, um dos que mais
matou pessoas na historia da humanidade.
Trata-se da:
a) Segunda Guerra Mundial.
b) Revoluçao Francesa.
c) Guerra Fria.
d) Primeira Guerra Mundial.
e) Revoluçao Industrial.
QUESTÃO 39
A nova lei trabalhista sancionada em julho de
2017 pelo presidente Michel Themer começou
a valer no sabado 11/11/2017. No que diz
respeito a jornada de trabalho, patroes e
empregados podem negociar de varias
maneiras a jornada de trabalho a ser
cumprida, desde que os limites previstos pela
Constituiçao e pela Legislaçao sejam
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