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MEU EGO 
 

Sabemos dos nossos problemas, às vezes 

queremos resolvê-los o mais rápido possível, nos 

tornamos tão egoístas nesse ponto que nem ao menos 

nos lembramos dos problemas das outras pessoas, e 

mesmo sabendo que de certa maneira podemos ajudá-

los, nada fazemos. 

Não basta querermos o melhor pra si mesmo, 

temos que desejar sempre o melhor para o próximo, 

assim, quando nos colocarmos no lugar do outro 

independentemente da situação que ele esteja 

passando, iremos descobrir a maneira mais adequada 

de olhar com sinceridade para essas pessoas. 

Autor desconhecido 

 

01) Em relação ao texto. O ato de uma pessoa se 

colocar no lugar da outra é mais conhecido 

como: 
 

(A) Simpatia. 

(B) Companheirismo. 

(C) Empatia. 

(D) Solidariedade. 
 

02) O problema da garota já foi resolvido pelos 
pais.  Caso trocássemos a palavra problema, 

por problemas, quantas outras palavras 

deveriam ser modificadas para fins de 

concordância: 
 

(A) Três. 
(B) Duas. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
 

03) Na frase, “Neste País, há bons e maus 

políticos”, o sujeito da frase é: 
 

(A) Bons e maus políticos. 

(B) Bons e maus. 

(C) Políticos. 
(D) N.D.A.  
 

04) Na seguinte frase a palavra em destaque 

representa uma conjunção: 

 

 Aproveite a festa, pois não é necessário que 

você exagere!  

 

(A) Explicativa. 
(B) Condicional. 
(C) Alternativa. 
(D) Conclusiva. 

05) Ontem assisti à aula da professora na minha 

sala. As palavras em destaque representam 

respectivamente: 

 

(A) advérbio, verbo, pronome. 

(B) verbo, substantivo, pronome. 

(C) substantivo, adjetivo, adverbio. 
(D) verbo, substantivo, substantivo.  
 

06) De acordo com as regras de crase, ocorre 

paralelismo na seguinte alternativa: 

 

(A) Funcionamos de segunda à sexta. 

(B) Horário de funcionamento das 8h às 18h. 

(C) Estarei lá de 9h as 10h.  
(D) Almoço de segunda a sexta de 11h às 13h.  

 

07) Das frases a seguir, apenas uma apresenta 

sujeito oracional: 

 

(A) Namorar uma colega de classe é muito 

comprometedor.  

(B) Venha que eu vou ensinar você. 
(C) Somos todos iguais. 

(D) Estou perdido na trilha. 
 

08) O prefixo latino retro, tem significado de 

movimento: 
 

(A) Para dentro. 
(B) Para perto. 
(C) Para fora. 
(D) Para trás. 
 

09) Em relação às regras de regência analise os 

seguintes itens e marque a alternativa correta: 

 

I. O enfermeiro assistiu___paciente que estava 

ferido. 

II. O funcionário aspira___cargo. 
III. Vamos assistir___vídeo no you tube. 
 

(A) ao, ao, ao. 
(B) ao, o, ao. 
(C) o, ao, ao. 
(D) o, o, ao. 
 

10) Como tínhamos imaginado, a academia é a 
melhor opção. Trata-se de uma oração 

subordinada: 
 

(A) Conformativa. 

(B) Concessiva. 
(C) Consecutiva. 
(D) Condicional. 
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11) São princípios organizativos do SUAS: 
 

I. Universalidade: todos têm direito à proteção 

socioassistencial, prestada a quem dela 

necessitar. 

II. Gratuidade: a assistência social deve ser 

prestada sem exigência de contribuição. 

III. Integralidade: respeito às diversidades 

regionais, culturais, socioeconômicas, políticas 

e territoriais, priorizando aqueles que 

estiverem em situação de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social. 

IV. Intersetorialidade: integração e articulação da 
rede socioassistencial com as demais políticas 

e órgãos setoriais. 

V. Equidade: oferta das provisões em sua 

completude, por meio de conjunto articulado 

de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. 

 

Somente estão corretos os itens: 

(A) I, II e IV. 
(B) II, III e V. 
(C) III e V. 
(D) I, II, III, IV e V. 
 

12) São objetivos do SUAS, EXCETO: 
 

(A) Afiançar a vigilância socioassistencial e a 

garantia de direitos como funções da política 

de assistência social. 

(B) Estabelecer a gestão integrada de serviços e 
benefícios. 

(C) Implementar a gestão do trabalho e a 

educação permanente na assistência social. 

(D) Desenvolvimento de capacidades e habilidades 

para o exercício do protagonismo, da 

cidadania. 

 

13) Com base no Sistema único de Assistência 

Social, o Piso Básico Variável destina-se: 

 

(A) Ao atendimento à família e seus membros, no 

desenvolvimento do PAIF, necessariamente 

ofertado pelo CRAS. 

(B) Ao cofinanciamento dos serviços 

complementares e inerentes ao PAIF. 

(C) Ao financiamento dos serviços especializados 

em Abordagem Social. 

(D) Ao cofinanciamento dos serviços tipificados 

nacionalmente, voltados ao atendimento 

especializado a indivíduos e famílias que por 

diversas situações, necessitem de acolhimento 

fora de seu núcleo familiar ou comunitário de 

origem. 

 

14) De acordo com a Lei Federal Nº 8.842, de 04 

de Janeiro de 1994, Art. 3º o dever de 

assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem 

estar e o direito à vida é respectivamente da 

(o): 

 

(A) Sociedade, Estado e Família. 

(B) Estado, Família e Sociedade. 

(C) Família, Sociedade e Estado. 

(D) Família, Estado e Sociedade. 

 

15) Segundo o Art. 8º da Política Nacional do Idoso 
a União, por intermédio do ministério 

responsável pela assistência e promoção 

social, compete: 
 

(A) Supervisão da Política Nacional do Idoso. 
(B) Avaliação da Política Nacional do Idoso. 
(C) Formulação da Política Nacional do Idoso. 

(D) Coordenação das ações relativas à Política 
Nacional do Idoso. 

 

16) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 130 verificada a hipótese de 

maus tratos, opressão ou abuso sexual 

impostos pelos pais ou responsável, a 

autoridade judiciária poderá determinar, como 

medida cautelar: 
 

(A) O afastamento do agressor da moradia 

comum. 

(B) A prisão do agressor. 
(C) A colocação da criança ou adolescente em 

instituição de acolhimento. 

(D) A destituição do poder familiar. 

 

17) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

determina que para a candidatura a membro 

do Conselho Tutelar, serão exigidos, dentre 

outros o seguinte requisito: 
 

(A) Idade superior a 20 (vinte)anos. 
(B) Possuir Ensino Superior. 
(C) Dispor de experiência na área da infância e 

juventude. 

(D) Reconhecida idoneidade moral. 

Conhecimento  
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18) Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, 
entidades de assessoramento são aquelas que: 

 

(A) De forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou 

projetos e concedem benefícios de proteção 

social básica ou especial. 

(B) De forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas ou 

projetos voltados prioritariamente para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das 

organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público 

da política de assistência social. 

(C) De forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas e 

projetos voltados prioritariamente para a 

defesa e efetivação dos direitos 

socioassistenciais, construção de novos 

direitos, promoção da cidadania. 

(D) Visam o enfrentamento da pobreza. 

 

19) O Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome é o órgão responsável pela 

(o): 

 

(A) Convocação da Conferência Nacional de 

Assistência Social a cada 4 anos. 

(B) Indicação do representante do Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

(C) Fiscalizar o processo de certificação das 

entidades e organizações da assistência social. 

(D) Coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social. 

 

20) De acordo com a LOAS, o financiamento dos 

benefícios, serviços, programas e projetos será 

feito com recursos: 

 

(A) Apenas da União. 
(B) Exclusivamente da União e dos Estados. 

(C) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

(D) Somente dos Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Em qual dia é comemorado a emancipação 

politica de Pacajus (Restauração Definitiva pelo 

decreto Nº 1.591 de 23 de maio de 1935)? 
 

(A) Dia 23 de Março; 
(B) Dia 23 de Maio; 
(C) Dia 13 de Julho; 
(D) Dia 15 de Novembro; 

 

22) De acordo com o Plano Municipal de Cultura do 

Município de Pacajus – CE, este é constituído 

da sede da cidade e 2 distritos, sendo os 

distritos: 
 

(A) Itapipoca e Pastal; 
(B) Pascoal e Itaipaba; 
(C) Horizonte e Guaiúba; 
(D) Sede e Lagoa; 
 

23) Dentre as lagoas encontradas na Região de 
Pacajus, pode-se citar; 

 

(A) Pacacas, Matador e Beiradoce; 
(B) Itaipaba, Pascoal e Matadouro; 
(C) Itaipaba, Cavalaria e Paulicéia; 
(D) Todos os itens estão corretos; 
 

24) Sobre a história de Pacajus, assinale o item 

CORRETO. 
 

(A) Na região hoje que faz parte do território de 
Pacajus já foi conhecida como terra do Caju, 

momento histórico em que teve sua 

emancipação política liderada por um “Padre” 

motivo pelo qual a cidade ficou com esse 

nome, “PA” + “CAJUs”; 

(B) A cidade de Pacajus, foi a primeira vila na 

região norte do Estado, sendo dela 

emancipadas as cidades de Fortaleza e 

Horizonte; 

(C) As origens históricas da cidade de Pacajus se 
encontram diretamente associadas não a um 

lugar, mas a um povo, formado por um longo 

processo de disputas e conflitos entre os 

indígenas da etnia Paiaku e os colonizadores 

portugueses nos sertões cearenses; 

(D) A cidade de Pacajus tem sua origem com os 

comerciantes nordestinos que atravessavam os 

Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio 

Grande do Norte para a venda de gado; 

Conhecimentos 

Regionais 
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25) Na história de Pacajus, quem foram “Ary 

Nogueira” e “Emandes Modesto”: 

 

(A) Políticos responsáveis pela emancipação 

política do Município; 

(B) Primeiros grandes juristas da cidade; 

(C) Compositores e músicos da cidade conhecidos 

internacionalmente; 

(D) Artistas Visuais em Pacajus; 

 

26) Qual vegetação é predominante na região de 

Pacajus: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Tropical; 
(C) Caatinga; 
(D) Meionorte; 
 

27) Sobre a economia de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) A Economia de Pacajus baseia-se 

predominantemente na pesca artesanal; 

(B) O município está localizado em um dos novos 

polos industriais mais dinâmicos do estado; 

(C) Pacajus tem sua economia baseada na 

pecuária, sendo esta para a venda para a 

capital; 

(D) Todos os itens estão incorretos; 
 

28) Sobre a região de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) Pacajus limita-se ao leste com a cidade de 

Cascavel; 

(B) Pacajus faz fronteira ao sul com a cidade de 

Horizonte; 

(C) Pacajus faz fronteira ao norte com a cidade de 

Chorozinho; 

(D) Pacajus faz fronteira ao leste com as cidades 

de Guaiúba e Acarape; 

 

29) Sobre o plano de cultura de Pacajus assinale o 
item CORRETO: 

 

(A) O plano possui uma abrangência decenal (dez 

anos); 

(B) O plano possui uma abrangência anual (um 

ano); 

(C) O plano possui uma abrangência bienal (dois 

anos); 

(D) O plano possui uma abrangência até aprovação 

de novo plano; 

 

30) A “BR” que passa por Pacajus é a: 
 

(A) BR 226; 
(B) BR 151; 
(C) BR 172; 
(D) BR 116; 

 

 

 

 

 
 

 

31) Paul T. Costa e Robert R. McCrae, 

pesquisadores em gerontologia no Instituto 

Nacional de Envelhecimento, desenvolveram e 

testaram um modelo de cinco fatores baseados 

em cinco conjuntos de traços de personalidade 

associados á, EXCETO: 

 

(A) Abertura para experiência. 
(B) Escrupulosidade. 
(C) Introversão. 
(D) Neuroticismo. 

 

32) Erik Erikson rompeu com Freud em parte por 

usa convicção de que a personalidade não para 

na puberdade – de que as pessoas se 

desenvolvem e mudam durante a vida adulta. 

Variações na teoria de Eriksonsurgirm a partir 

de estudos pioneiros de: 

 

(A) Adam Dawson. 

(B) BrayHetherington 
(C) George Vaillant. 
(D) SimmonsPetersen. 

 

33) O psicólogo humanista influente Abraham 

Maslow que identificou uma hierarquia de 

necessidades, uma ordem hierárquica das 

necessidades que motivam o comportamento 

humano. Segundo Maslow, somente depois de 

terem satisfeito as necessidades mais básicas é 

que as pessoas podem se esforçar para 

satisfazer necessidades mais elevadas. Que 

necessidade básica fica entre a necessidade de 

segurança e necessidade de estima: 

  

(A) Necessidade de auto - realização. 
(B) Necessidade de pertencer e de amor. 

(C) Necessidade de reconhecimento. 

(D) Necessidade fisiológica. 
 

Conhecimentos 

Específicos 
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34) Assim como Erikson, o psicólogo Carl Jung 

rompeu com a teoria freudiana em sua crença 

de que as pessoas crescem e mudam durante 

a vida toda. Jung sustentava que o 

desenvolvimento saudável exige um equilíbrio 

ou interação de partes conflitantes da 

personalidade. Sua visão de desenvolvimento 

na meia – idade era: 

 

(A) As pessoas percebem que a sabedoria que 

ganharam ao longo dos anos compensa o 

declínio da capacidade física e atratividade da 

juventude. Usam suas experiências passadas 

como orientação para resolver novas questões. 

(B) As pessoas tornam-se mais interiorizadas, 

preocupadas com o mundo interior. Elas 

precisam agora abandonar a imagem de 

juventude, adotar um estilo de vida mais 

adequado e reconhecer que suas vidas são 

finitas. Esse trabalho interior cria estresse, 

mas é necessário para uma adaptação 

saudável. 

(C) O desejo de ter filhos é instintivo, e , assim, as 

pessoas que não tem filhos devem reconhecer 

seu senso de perda e expressar seus impulsos 

de procriação de outras maneiras, diretamente 

ajudando a cuidar dos filhos de outras 

pesssoas ou como protetores no local de 

trabalho. 

(D) Questionamento de vida- valores , desejos, 

talentos, metas, exame de escolhas e 

prioridades do passado; decisão de onde ir 

agora, reconciliação com sonhos da juventude, 

desenvolvimento de uma visão realista do eu. 

 

35) O mal de Alzheimer é um transtorno cerebral 

degenerativo progressivo que pouco a pouco 

destitui as pessoas de inteligência, consciência 

e mesmo sua capacidade de controlar suas 

funções corporais. Não caracteriza um sintoma 

da doença: 

 

(A) Colocar coisas em locais inadequados onde não 

se poderia encontrá-los facilmente. 

(B) Esquecimento permanente de acontecimentos 

recentes. 

(C) Incapacidade de realizar uma tarefa 

desafiante. 

(D) Oscilações dramáticas e rápidas de humor e 

mudanças de personalidade; perda de 

iniciativa. 

 

 

36) O estudo da morte e do morrer, esta 

despertando interesse, e surgiram programas 

educacionais para ajudar as pessoas a lidarem 

com perdas e morte. A ciência que estuda as 

perdas humanas é conhecida como: 

 

(A) Factologia. 
(B) Funebrologia 
(C) Necrologia 
(D) Tanatologia. 
 

37) A psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross  teve seu 
trabalho voltado a psicologia da morte e do 

morrer e seu trabalho com moribundos, ela 

constatou que a maioria deles recebia de bom 

grado a oportunidade de falar abertamente 

sobre sua condição e sabia que estava perto da 

morte, mesmo quando não tinha sido 

informada disso. Quantos estágios de 

reconciliação com a morte a psiquiatra definiu: 

 

(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
 

38) Não corresponde a uma manifestação de pesar 

em crianças  de três anos a cinco anos  de 

acordo com a AAP: 

 

(A) Enurese. 
(B) Maior atividade. 
(C) Tendência para sujar-se. 
(D) Tentativas de suicídio.  

39) Quando temos um médico ou outra pessoa que 

ajuda uma pessoa a ocasionar sua própria 

morte, por exemplo, prescrevendo ou obtendo 

drogas ou permitindo que um paciente inale 

um gás letal é chamado de: 

 

(A) Eutanásia ativa. 
(B) Eutanásia auxiliar. 
(C) Eutanásia passiva. 
(D) Suicídio assistido. 
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40) Cada criança reage a um modo distinto quando 

fala em divórcio dos pais, as reaçoes sao 

condicionadas pela idade e pela personalidade. 

Com a união do modo como os pais manejam a 

separação e o desafio de criar os filhos 

sozinhos , podem afetar o êxito destas no 

cumprimento de “tarefas” psicológicas  de 

adaptação do divórcio. Não corresponde a uma 

dessas tarefas: 

 

(A) Aceitar a inconstância do divórcio. 
(B) Desligar-se do conflito e da mágoa parental e 

retomar metas habituais. 

(C) Reconhecer a realidade da ruptura conjugal. 
(D) Resolver o ódio e a culpa. 
 


