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PORTUGUÊS 

Leia o texto. 

Eles foram uma minoria política e religiosa por décadas. Os evangélicos 

sofreram um enorme preconceito em um país majoritariamente católico. Vários 

cemitérios administrados por católicos não permitiam que pastores fossem enterrados 

ali. Os fiéis eram desdenhosamente chamados de “crentes” e classificados como 

ignorantes. Ainda há resquícios desse olho torto – basta escutar uma conversa em um 

bar descolado na zona sul do Rio de Janeiro ou na Vila Madalena, em São Paulo. Se a 

pessoa se declara evangélica, uma bigorna classificatória cai sobre a cabeça dela. O 

tempo de minoria acabou. Os dados do censo de 2010 mostram que há 42 milhões de 

evangélicos no Brasil. Um em cada cinco brasileiros segue uma entre as milhares de 

igrejas espalhadas pelo País. Só que algumas lideranças evangélicas se esqueceram da 

época em que a democracia os protegeu. Afinal, democracia não é o regime da maioria 

contra as minorias. Um dos méritos da democracia é proteger as minorias contra a 

maioria. Segundo o IBGE, que faz o censo, os evangélicos estão em ritmo acentuado de 

crescimento. Em média, a Igreja Católica perdeu 465 fiéis por dia entre 2000 e 2010. 

Os evangélicos ganharam 4.383 novos fiéis por dia no mesmo período. Hoje, o 

catolicismo é mais forte entre os mais velhos. Os mais jovens tendem a ser 

evangélicos. Pela primeira vez na história do censo, o número absoluto de católicos 

diminuiu no país. Milhões de indivíduos estão trocando o padre pelo pastor. Várias 

razões explicam essa expansão. Em boa parte das áreas pobres do Brasil, as igrejas 

evangélicas são as únicas instituições presentes. Não há Estado ou outra organização 

comunitária. Em várias favelas, como mostram os estudos do antropólogo Ronaldo de 

Almeida, da Unicamp, igrejas são centros comunitários, áreas de lazer e centros de 

assistência social. Elas oferecem tanto consolo espiritual quanto benefícios terrenos. 

As igrejas fazem até papel de Tinder, ajudando fiéis a encontrar seu par. Nos 

momentos de dificuldade, pastores e religiosos atuam como terapeutas e psicanalistas 

para populações que nem sonham em ter como pagar tratamentos psicológicos.  

http://super.abril.com.br/historia/... – adaptado 
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1) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 

a) Atualmente, ainda há preconceito em relação aos evangélicos. 
b) Democracia é o regime das minorias contra a maioria. 
c) O número de evangélicos no Brasil vem crescendo. 
d) Os jovens constituem um número significativo dentre os evangélicos. 
 

2) Segundo o texto, o crescimento do número de evangélicos no Brasil tem várias 

razões, dentre elas: 

I - Igrejas evangélicas são as únicas presentes. 

II - É a única forma de organização comunitária presente. 

III - As igrejas evangélicas configuram-se como centros comunitários, de lazer e de 

assistência social. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens 
 
3) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 

É preciso que se reforcem as fechaduras das portas (1ª parte). A permanência de 

crianças nesta sala é proibida (2ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 
4) Quanto às conjunções que introduzem oração subordinada adverbial concessiva, 

analisar os itens abaixo: 

I - Embora. 

II - Conquanto. 
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III - Porquanto. 

IV - Caso. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 5, 6, 7 e 8.  

EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA 

Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos 

mudaram. Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados  à prova. Atitudes 

violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. Muitas crianças e adolescentes veem 

brigas dentro de casa e até na novela. Nesse contexto, professores, que têm obrigação de 

passar conhecimento, acabam tendo que educar. Mas a educação vem de casa, junto com o 

caráter psicológico de cada um. E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a 

culpa não é dos professores nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e 

errado. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa. 

Está reunir a família e jogar limpo numa conversa no meio da mesa! 

Revista Capricho, 26 de abril de 2009. 

 

5) Artigo de opinião é um texto jornalístico que expressa o sentir ou pensar de uma pessoa 

sobre um assunto que desperta o interesse da opinião pública. Neste caso seus argumentos 

são sobre “Educação e violência”. Marque a alternativa que expressa uma opinião da autora 

sobre um dos assuntos abordados: 

 

a) “Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. ” 

b) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. ” 

c) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova.” 
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d) “E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a culpa não é dos professores 

nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e errado. ” 

6) As formas verbais (escutamos/veem/é) destacada no texto indicam uma ação que 

provavelmente está acontecendo no: 

a) presente. 
b) pretérito. 
c) futuro. 
d) imperativo negativo 
 
7) O texto publicado na revista capricho traz um comparativo entre dois momentos da vida. 

Qual o fragmento que comprova essa afirmação? 

a) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. ” 

b) “A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa.” 

c) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos 

mudaram. ” 

d) “Atitudes violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. ” 

8) Em “Violência é rotina”: 

a) o predicado é nominal. 
b) o predicado é verbo-nominal. 
c) o predicado é verbal. 
d) o verbo é intransitivo. 
 
9 - Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. 

 

a) Entendo o porque de seu nervosismo. 

b) Quero explicar porquê estou doente. 

c) Você não veio por quê? 

d) Fomos sozinhos sim. Por que?  

 

10 - Quanto às regras básicas de divisão silábica, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Em uma palavra iniciada por consoante seguida de outra consoante, as duas consoantes 

ficam na mesma sílaba, junto com a vogal que vem depois delas. 

b) No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar em 

uma sílaba. 

c) Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos. 
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d) Não se separam as letras dos ditongos e dos tritongos. 

 

INFORMÁTICA 

11ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa CORRETA sobre Software. 

a) Uma das funções de um Software Aplicativo é o gerenciamento da memória do 

computador. 

b) São exemplos de Software Básico: Windows, Office e Linux. 

c) É considerado Software Utilitário qualquer programa não obrigatório, mas útil para o bom 

funcionamento do computador. 

d) Softwares Aplicativos são programas que têm aplicações práticas para o usuário e são 

obrigatórios para o funcionamento do computador. 

12 - Sobre conceitos básicos de hardware, considere as afirmações a seguir. 

I- O sistema binário (base 2) é um sistema de numeração não posicional em que todas as 

quantidades se representam com base nos números zero e um (0 e 1). 

II- Os dados convertidos em números binários são representados em bits e um conjunto de 8 

bits é denominado byte. 

III- Uma imagem digital é composta por diversos pontos denominados pixels. Com base no 

modelo RGB, cada pixel é composto por 

três pontos. Cada ponto representa uma tonalidade das cores: vermelho, amarelo e azul. 

IV- Nos sistemas de numeração posicional, o valor do dígito em um número depende da 

posição que esse dígito ocupa neste mesmo número. 

Estão CORRETAS apenas as afirmações: 

a) III e IV.  
b) I e II.  
c) I, II e III. 
d) II e IV. 
 

13 - Sobre Computação em Nuvem, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Uma das desvantagens da Computação em Nuvem é a capacidade em aumentar os custos 

dos empreendimentos de uma empresa que contrata esse serviço com infraestrutura de TI. 
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b) São exemplos de plataformas que se especializaram em fornecer serviços em nuvem: 

Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud e Oracle Cloud. 

c) Uma vantagem da Infraestrutura como Serviço (IaaS), para quem contrata um serviço em 

nuvem, é que não há necessidade de compra de licenças vitalícias de software ou 

preocupações com atualizações. 

d) A Computação em Nuvem é uma tecnologia que permite acesso remoto a apenas os 

seguintes tipos de arquivos: fotos e vídeos. 

14 - Sobre Navegadores Web, selecione a alternativa CORRETA. 

a) A partir do modo de navegação anônima, o browser vai salvar o histórico de navegação do 

usuário, os cookies e os dados do site ou as informações inseridas em formulários como 

nomes, endereços e senhas e os arquivos de download. 

b) Para abrir uma janela de navegação anônima Chrome, usando Windows, Linux ou Chrome 

OS, utiliza-se o seguinte atalho de teclado: Ctrl + Shift + n. 

c) São exemplos de navegadores web: Chrome, Linux, Firefox e Edge. 

d) Um site terá sempre a mesma aparência quando exibido por navegadores distintos e em 

dispositivos diferentes. 

15 - Muitas das ações que realizamos a partir de uma planilha eletrônica envolvem a 

comparação de dados entre células, com o uso de funções lógicas, bem como o cálculo de 

medidas representativas dos dados, a exemplo das funções estatísticas. Dentro deste 

contexto, para uma planilha Microsoft Excel 2010, versão em português, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) A função MED retorna a mediana dos argumentos. 

b) A função OU retornará VERDADEIRO se qualquer argumento for VERDADEIRO e retornará 

FALSO se todos os argumentos forem FALSOS. 

c) A função NÃO inverte o valor do argumento. 

d) A função E retornará VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem avaliados como 

VERDADEIRO e retornará FALSO se todos os seus argumentos forem avaliados como FALSO. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16 - O Cadastro Único do Governo Federal serve como instrumento para as famílias terem 

acesso às políticas públicas. A sua estrutura física para atendimento, cadastramento e 

atualização da base de dados da população funciona no  

a) pólo de cada região do país. 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

 

b) estado. 

c) distrito federal. 

d) município 

17 - O Programa Bolsa Família conta, em sua execução, com o trabalho do Ministério da 

Cidadania, da Caixa Econômica Federal e do sistema de Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal. 

Em relação ao Programa do Bolsa Família, associe a coluna dos órgãos às suas respectivas 

atribuições. 

1. Ministério da Cidadania. 

2. Caixa Econômica Federal. 

3. Sistema de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

(  ) Calcula a renda das famílias e processa as informações dos beneficiários, atuando como 

agente operador do Programa.  

(  ) Acompanha as condicionalidades do Programa, define as quotas por município e os 

critérios para suspensão e corte dos benefícios.  

(  ) Realiza a identificação de potenciais beneficiários, agindo para que não ocorra o acúmulo 

de benefícios para uma mesma família. 

Indique a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dessa associação: 

a) 3, 1, 2 
b) 1, 3, 2 
c) 1, 2, 3 
d) 2, 1, 3 
 
18 - Analise as proposições sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e 

responda o que se pede. 

I- Apresenta como um dos seus objetivos assegurar que as ações tenham centralidade no 

indivíduo. 

II- Tem como um dos princípios democráticos norteador a universalização dos direitos 

sociais. 

III- Expressa a materialidade do conteúdo da assistência social como um pilar do Sistema de 

Proteção Social Brasileiro. 

Sobre a política acima é VERDADE o que se afirma em: 
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a) III.  
b) I e II.  
c) I, II e III 
d) II e III. 
 
19 - O SUAS é o Sistema Único de ______________ Social. Ele é ______________ não-
contributivo, descentralizado e ______________ consolidando o modo de gestão 
compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os três entes 
______________. 
 
Em sequência as expressões que completam CORRETAMENTE as lacunas acima são: 
 
a) Assistencialismo, privado, não-participativo, estaduais. 
b) Assistência, público, participativo, federativos. 
c) Assistência, publicizado, político, municipais. 
d) Ação, financiado, sistematizado, comunitários. 
 

20 - O Benefício de Prestação Continuada é voltado a pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. Sua garantia inicial foi prevista pelo (a). 

a) Estatuto do Idoso. 
b) Lei Orgânica da Assistência Social. 
c) Constituição Federal de 1988. 
d) Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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