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CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

 

PORTUGUÊS 

 

 

A VELHA AMIGA 
Raquel de Queiroz 

 
Conversávamos sobre saudade. E de 
repente me apercebi de que não tenho 
saudade de nada. Isso independente de 
qualquer recordação de felicidade ou de 
tristeza, de tempo mais feliz, menos feliz. 
Saudade de nada. Nem da infância querida, 
nem sequer das borboletas azuis, Casimiro. 
 
Nem mesmo de quem morreu. De quem 
morreu sinto é falta, o prejuízo da perda, a 
ausência. A vontade da presença, mas não 
no passado, e sim presença atual. 
 
Saudade será isso? Queria tê-los aqui, 
agora. Voltar atrás? Acho que não, nem com 
eles. 
 
A vida é uma coisa que tem de passar, uma 
obrigação de que é preciso dar conta. Uma 
dívida que se vai pagando todos os meses, 
todos os dias. Parece loucura lamentar o 
tempo em que se devia muito mais. 
 
Queria ter palavras boas, eficientes, para 
explicar como é isso de não ter saudades; 
fazer sentir que estou exprimindo um 
sentimento real, a humilde, a nua verdade. 
Você insinua a suspeita de que talvez seja 
isso uma atitude. 
 
Meu Deus, acha-me capaz de atitudes, 
pensa que eu me rebaixaria a isso? Pois 
então eu lhe digo que essa capacidade de 
morrer de saudades, creio que ela só afeta a 
quem não cresceu direito; feito uma cobra 
que se sentisse melhor na pele antiga, não 
se acomodasse nunca à pele nova. Mas nós, 

como é que vamos ter saudades de um 
trapo velho que não nos cabe mais? 
 
Fala que saudade é sensação de perda. 
Pois é. E eu lhe digo que, pessoalmente, 
não sinto que perdi nada. Gastei, gastei 
tempo, emoções, corpo e alma. E gastar não 
é perder, é usar até consumir. 
 
E não pense que estou a lhe sugerir 
tragédias. Tirando a média, não tive quinhão 
por demais pior que o dos outros. Houve 
muito pedaço duro, mas a vida é assim 
mesmo, a uns traz os seus golpes mais cedo 
e a outros mais tarde; no fim, iguala a todos. 
 
Infância sem lágrimas, amada, protegida. 
Mocidade - mas a mocidade já é de si uma 
etapa infeliz. Coração inquieto que não sabe 
o que quer, ou quer demais. 
 
Qual será, nesta vida, o jovem satisfeito? 
Um jovem pode nos fazer confidências de 
exaltação, de embriaguez; de felicidade, 
nunca. Mocidade é a quadra dramática por 
excelência, o período dos conflitos, dos 
ajustamentos penosos, dos desajustamentos 
trágicos. A idade dos suicídios, dos 
desenganos e, por isso mesmo, dos grandes 
heroísmos. É o tempo em que a gente quer 
ser dono do mundo - e ao mesmo tempo 
sente que sobra nesse mesmo mundo. A 
idade em que se descobre a solidão 
irremediável de todos os viventes. Em que 
se pesam os valores do mundo por uma 
balança emocional, com medidas 
baralhadas; um quilo às vezes vale menos 
do que um grama; e por essas medidas, 
pode-se descobrir a diferença metafísica que 
há entre uma arroba de chumbo e uma 
arroba de plumas. 
 
Não sei mesmo como, entre as inúmeras 
mentiras do mundo, se consegue manter 
essa mentira maior de todas: a suposta 
felicidade dos moços. Por mim, sempre tive 
pena deles, da sua angústia e do seu 
desamparo. Enquanto esta idade a que 
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chegamos, você e eu, é o tempo da 
estabilidade e das batalhas ganhas. Já 
pouco se exige, já pouco se espera. E 
mesmo quando se exige muito, só se espera 
o possível. Se as surpresas são poucas, 
poucos também os desenganos. 
 
A gente vai se aferrando a hábitos, a 
pessoas e objetos. Aí, um dos piores 
tormentos dos jovens é justamente o 
desapego das coisas, essa instabilidade do 
querer, a sede do que é novo, o tédio do 
possuído. 
 
E depois há o capítulo da morte, sempre 
presente em todas as idades. Com a 
diferença de que a morte é a amante dos 
moços e a companheira dos velhos. 
 
Para os jovens ela é abismo e paixão. Para 
nós, foi se tornando pouco a pouco uma 
velha amiga, a se anunciar devagarinho: o 
cabelo branco, a preguiça, a ruga no rosto, a 
vista fraca, os achaques. Velha amiga que 
vem de viagem e de cada porto nos manda 
um postal, para indicar que já embarcou. 
 
(In: Crônica publicada no jornal "O Estado de 
São Paulo" - 13/01/2001) 

 
01. (Concurso Farias Brito/2018) De 

acordo com as ideias contidas no texto, 

podemos inferir que: 

 

I – Contrariando o estabelecido pela opinião 
comum, a juventude é encarada pela autora 
como um período difícil e sem muitas 
projeções de futuro; 
 
II – A idade adulta é prenunciada como o 
período instável e de batalhas ganhas; 
 
III – A explosão de sentimentos, as emoções 
e as experiências juvenis são apresentadas 
como fatores constituintes do desamparo e 
da angústia. 

A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 
02. (Concurso Farias Brito/2018) As 

informações apresentadas no texto 

indicam que o ‘eu enunciador’ é: 

 
A) Jovem. 

B) Muito jovem. 

C) Quase adulto. 

D) Pouco maduro. 

E) Velho. 

 
03. (Concurso Farias Brito/2018) De 

acordo com as ideias expressas no 

texto, a morte é: 

 

A) Um capítulo comum a todas as idades, 
mas que é sentida e vivenciada de 
maneira distinta em cada etapa. 
 

B) A indesejada em todos os tempos e 
negada por todas as pessoas. 
 

C) Paixão e desejo dos jovens e amiga 
distante dos mais velhos. 
 

D) Visita repentina que irremediavelmente 
leva a todos sem dó. 
 

E) Certeira e justa, pois que a todos atinge. 

 
04. (Concurso Farias Brito/2018) O 

título “A velha amiga” é uma referência 

à: 

 

A) Saudade. 
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B) Mocidade. 

C) Morte. 

D) Infância. 

E) Vida. 

 
05. (Concurso Farias Brito/2018) No 

trecho“... o cabelo branco, a preguiça, 

a ruga no rosto, a vista fraca, os 

achaques.” , o termo destacado pode 

ser substituído, sem prejuízo de 

sentido, por: 

 

A) As indisposições. 

B) As saudades. 

C) Os prejuízos 

D) Os sorrisos 

E) As alegrias 

 

06. (Concurso Farias Brito/2018) 

Observe o fragmento a seguir, depois 

marque a opção em que o dito popular 

estabelece o melhor diálogo de 

sentido: 

“Em que se pesam os valores do 
mundo por uma balança emocional, 
com medidas baralhadas; um quilo às 
vezes vale menos do que um grama; e 
por essas medidas, pode-se descobrir 
a diferença metafísica que há entre 
uma arroba de chumbo e uma arroba 
de plumas.” 
 

A) Antes só do que mal acompanhado. 

B) Casa de ferreiro, espeto de pau. 

C) Mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando. 

D) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

E) Uma andorinha sozinha não faz verão. 

07. (Concurso Farias Brito/2018) O 

substantivo em destaque a seguir tem 

uma forma própria na flexão de gênero. 

Marque a opção em que este tipo de 

flexão não obedece à mesma regra: 

“Qual será, nesta vida, o jovem 
satisfeito?” 
 

A) O intérprete. 

B) O camarada. 

C) O indígena. 

D) O cônjuge. 

E) O mártir. 

 
08. (Concurso Farias Brito/2018) No 

trecho “Para os jovens ela é abismo e 

paixão”, o pronome destacado refere-

se à: 

 

A) Idade. 

B) Preguiça. 

C) Morte. 

D) Vida. 

E) Viagem. 

 
09. (Concurso Farias Brito/2018) Dado 

o fragmento a seguir, observe a flexão 

sofrida pelos termos destacados em 

consonância ao que chamamos de 

concordância nominal e marque a 

opção em que há desacordo a tais 

regras: 

“Se as surpresas são poucas, poucos 
também os desenganos.” 
 

A) Adoro a cultura italiana e japonesa.  

B) Nem um nem outro problema difíceis 

foram solucionados. 
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C) A paciência é necessária na resolução 

dos problemas. 

D) A segunda e a terceira casas pertencem 

aos descendentes de Antônio.  

E) Que bonita agenda e livro!  

 
10. (Concurso Farias Brito/2018) 

“Mocidade é a quadra dramática por 

excelência...” O termo em destaque 

apresenta uma questão referente às 

regras gramaticais que em muito 

confunde àqueles que necessitam 

expressar-se pela escrita – a grafia das 

palavras. Marque a opção em que a 

palavra não está escrita corretamente: 

 

A) Miscigenação. 

B) Excedente. 

C) Excesso. 

D) Cresço. 

E) Fassínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (Concurso Farias Brito/2018) O 

conceito de cidadania, assim como o 

do Direito, se renova constantemente 

diante das transformações sociais, do 

contexto histórico vivenciado e 

principalmente diante da mudança de 

paradigmas ideológicos. Por tal razão é 

possível afirmar que cidadania não é 

uma ideia estática, mas dinâmica. 

Neste sentido, qual afirmativa melhor 

complementa o sentido da informação 

citada? 

 
A)  Cidadania é a condição de acesso aos 

direitos sociais (educação, saúde, 
segurança, previdência) e econômicos 
(salário justo, emprego) que permitem o 
cidadão participar de forma ativa, 
organizada e consciente, da construção 
da vida coletiva no Estado democrático. 
 

B) Cidadania está relacionada com o poder 
de fazer aquilo que bem entender, até 
porque democracia é isso, cada um tem o 
dinheiro de agir da maneira que achar 
mais conveniente.  
 

C) A cidadania conhecida na antiguidade 
clássica é a mesma cidadania por que 
lutamos hodiernamente é a que 
almejamos concretizado nas gerações 
futuras. 

 
D) Ao longo do tempo, tornou-se claro que a 

democracia  não tem nenhuma relação 
com a conquista dos direitos humanos, 
muito menos com os direitos do homem e 
do cidadão.  

 
E) O conceito de cidadania passou a ser 

vinculado não apenas à participação 
política, representando um direito do 
indivíduo, mas também o dever do Estado 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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em ofertar condições mínimas para o 
exercício desse direito, não podendo 
incluir, por exemplo: a proteção ao direito 
à vida, à educação, à informação, à 
participação nas decisões públicas. 

 

12. (Concurso Farias Brito/2018) 

Sustentabilidade tem como ideia 

central: 

 
A)  A interrupção das práticas econômicas 

para garantir, primeiramente, a 
conservação dos elementos naturais. 

 
B) A manutenção do desenvolvimento 

econômico de modo a garantir a 
preservação da natureza e dos recursos 
naturais para as gerações futuras. 

 

C) Conservação das florestas e 
reflorestamento. 

 
D) Optar por recursos naturais renováveis, 

tais como os ventos e a energia solar. 
 
E) Estamos aplicando a sustentabilidade ao 

reduzirmos a queima de combustíveis 
fósseis. 

 

13. (Concurso Farias Brito/2018) Acerca 

da Lei orçamentária Anual (LOA), 

assinale a alternativa correta.  

 
A) A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o 

instrumento legal de planejamento que 
estabelece as prioridades e o 
direcionamento do governo por meio de 
especificação de diretrizes, objetivos e 
metas que orientarão a aplicação dos 
recursos, para um período equivalente ao 
do mandato do chefe do poder executivo, 
deslocando em um exercício financeiro 

B) As unidades de planejamento e 
orçamento das entidades vinculadas ou 
subordinadas aos ministérios e órgãos 

setoriais estão sujeitas unicamente à 
orientação normativa e à supervisão 
técnica central 

 
C) Determina que as receitas e despesas 

devem estar fixadas no mesmo montante 
na Lei orçamentária Anual- LOA, salvo 
aquelas relativas a saúde e educação, 
que em face da vinculação constitucional, 
são previstas em peça orçamentária 
própria.  
 

D) A LOA compreende as metas e 
prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente;  
orientara a elaboração da lei de diretrizes 
orçamentárias;  dispõe sobre as 
alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política da aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento.  
 

E) A Lei Orçamentária Anual é o instrumento 
de planejamento de curto prazo (01 ANO) 
utilizado pelos municípios com objetivo de 
gerenciar as receitas e despesas públicas 
em cada exercício financeiro. Também 
pode ser conhecida como “Lei de Meios”, 
 

14. (Concurso Farias Brito/2018) A 

Carta Magna vigente atualmente no 

Brasil, promulgada em 1988, veio a 

garantir uma série de direitos a 

sociedade brasileira. Com base nesta 

assertiva, assinale a alternativa que 

não está relacionada com os direitos e 

deveres individuais garantidos na 

constituição.  

 

A)  Reunirem-se todos, sem armas e 
pacificamente em locais abertos ao 
público, independentemente de 
autorização, sendo que não atrapalhe 
reuniões já previamente convocadas ao 
mesmo local, desde que avise 
anteriormente a autoridade. 
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B) Disciplinar, por meio dos órgãos 
competentes, a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de 
comunicação, para que não ocorram em 
desacordo com os princípios e garantias 
estabelecidos nessa Constituição. 
 

C)  A criação de associações,  independem 
de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu 
funcionamento. 
 

D) Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor e 
qualquer forma de discriminação 
 

E) É livre a locomoção em tempo de paz, no 
território nacional, permitindo a todos 
entrarem, saírem ou permanecerem nele 
com seus bens. 

 

15. (Concurso Farias Brito/2018) Assinale 

a alternativa em que mais se relaciona 

com as características da Região 

nordestina:  

 
A) Apresenta aspectos culturais dos 

imigrantes alemães, italianos, poloneses, 
ucranianos, holandeses, etc. Eles 
influenciaram fortemente a cultura do 
estado. 

 
B)  A região Nordeste é etnicamente 

homogênea, assinalando uma identidade 
única entre os seus habitantes. 

 
C)  A sub-região da Zona da Mata é aquela 

que apresenta o menor número de 
habitantes. 

D) São várias as manifestações culturais 
realizadas pelas diferentes tribos 
indígenas distribuídas pela Região 
Nordeste. O índio, por vaidade ou 
questões religiosas, se enfeita através de 
pinturas e acessórios durante suas 
celebrações. 

E) Apesar de apresentar um elevado índice 
populacional, algumas regiões do 
Nordeste apresentam verdadeiros “vazios 
demográficos”. 
 

16. (Concurso Farias Brito/2018) A 

civilização romana ocorreu por volta de 

750 a.C., na região conhecida como 

Lácio, na Península Itálica. Sua base 

social era constituída por 

determinados grupos sociais. 

Observando a estrutura social romana, 

analise as opções que se segue.  

 

I ( ) Os chamados eupátridas eram 
considerados os cidadãos, possuíam 
direitos políticos para participar da 
democracia romana. 

 
II ( ) Plebeus, ou a plebe, como também 

eram conhecidos, constituíam a camada 
da população que não tinha ascendência 
patrícia. 

 
III ( ) Metecos, eram os estrangeiros que 

habitavam Roma. Não tinham direitos 
políticos e estavam proibidos de adquirir 
terras. 

 
Está(ão) correta(s) ? 
 
A) apenas I e II; 

B) I,II,e III; 

C) II e III; 

D) apenas II; 

E) apenas III. 

 

17. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre o 

Poder Legislativo é correto afirmar 

que:  

 
A) A legislatura terá duração não excedente 

a um ano. 
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B) A perda do mandato de deputado ou de 
senador que tenha agido de maneira 
incompatível com o decoro parlamentar 
será decidida de ofício pela presidência 
da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

 

C) A mesa do Congresso Nacional será 
presidida pelo o Presidente do Senado 
Federal, e os demais cargos serão 
exercidos, alternadamente, pelos 
ocupantes de cargos equivalentes na 
Câmara dos deputados e no Senado 
Federal.  
 

D) Compete à Câmara dos Deputados 
aprovar, previamente, por voto secreto 
após arguição em sessão secreta, a 
escolha dos chefes de missão diplomática 
de caráter permanente. 
 

E) É competência concorrente entre a 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal dispor sobre limites e condições 
para a concessão de garantia da União 
em operações de crédito externo e 
interno.  

 

18. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre o 

liberalismo, marque o item correto.  

 
A) Para o liberalismo, a organização política 

e moral do mercado é fundamental para a 
correção de problemas em operações 
básicas de oferta e demanda. 

 
B) Na sociedade brasileira do século XIX, o 

liberalismo, filosofia política voltada para 
garantir o direito da propriedade e da 
liberdade, era princípio que garantia 
também a existência da escravidão. 
 

C)  É uma teoria política e social que enfatiza 
fundamentalmente os valores coletivos da 
liberdade e da igualdade.  
 

D) De acordo com a filosofia política liberal, a 
sociedade e o governo devem proteger e 
promover a liberdade coletiva.  
 

E) Historicamente, os pensadores liberais 
defenderam a liberdade econômica do 
Estado: o Estado deveria interferir no livre 
jogo do mercado, organizado por 
contratos entre particulares.  

 

19. (Concurso Farias Brito/2018) Analise 

as alternativas observando as que se 

encaixam no contexto nacional.  

 
1. E livre a manifestação do pensamento, 

não sendo vedado o anonimato  
 

2. A liberdade de expressão corresponde ao 
direito de dizer aquilo que se pensa, 
independente de quem vier a ofender.   
 

3. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza.  
 

4. Também pode ser considerado como 
Intolerância religiosa, cometer atos de 
vandalismo contra os templos de outras 
religiões. 
 

5. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei. 

 
Estão corretas: 
 
A) 4 e 5 

B) 1,2,3,4,5 

C) 3,4 e 5 

D) 1,2 e 3 

E) 2,3 e 4 
 

20. (Concurso Farias Brito/2018) No 
segundo trimestre do ano de 2018, o 
Brasil passou por uma grande 
paralisação, que tomou proporções 
gigantescas em todo o país. A que se 
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referia essa paralisação, e pelo o que 
os grevistas reivindicavam? 

 
A) Em meio a uma crise econômica, os 

bancários reivindicavam por melhores 
condições no trabalho, auxílio 
alimentação, entre outros benefícios. Com 
isso causaram uma grande comoção em 
todo o Brasil, obtendo assim o apoio de 
toda a população.  

 
B) Os sindicatos lutavam pelo o direito a 

permanência da contribuição sindical, que 
é cobrada a todos os trabalhadores 
brasileiros.  

 
C) A paralisação conhecida como caras 

limpa, tomou as duas de inúmeras 
capitais brasileiras exigindo o 
impeachment da então Presidenta Dilma 
Rousseff.  
 

D) Houve a crise dos caminhoneiros, 
arquitetada por meio das redes sociais, 
em que estes exigiam a baixa nos preços 
do diesel, considerado como causa 
aumento de custo das  entregas e 
prejudicando os caminhoneiros.  
 

E) A conhecida carne fraca, onde houve 
paralisação total de todas empresas 
brasileiras no ramo da carne, acarretando 
assim na falta de carne bovina em quase 
todos os supermercados do Brasil.  

  
(Uol,25maio.18.Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br) 

 

21. (Concurso Farias Brito/2018) 

Corrupção é o efeito ou ato de 

corromper alguém ou algo, com a 

finalidade de obter vantagens em 

relação aos outros por meios 

considerados ilegais ou ilícitos. 

Consequentemente, aumenta o 

desencanto com a política e as 

instituições.  

Visto isso, assinale a alternativa que 
melhor expressa o sentido da 
corrupção política.  

 
A) Fenômeno político  caracterizado como o 

ato de agir com pressão ou violência 
(física ou verbal) perante outra pessoa, 
com o propósito de obter algo contra a 
vontade desta. 

 
B) Fenômeno que coloca todos em nível de 

igualdade – vendedores e compradores – 
com a finalidade de promover a troca de 
bens. 

 
C)  É o princípio de que todas as pessoas 

são regidas pelas mesmas regras, da 
condição de igualdade. Enquanto 
princípio jurídico, é a igualdade entre 
todos os cidadãos, independente de 
classe ou gênero.  
 

D) Fenômeno político caracterizado pelo o 
proveito, promoção ou prestígio particular, 
ou em benefício de um grupo ou classe, 
constituindo violação da lei ou de padrões 
de elevada conduta moral.  
 

E) Caracteriza-se pela forma em que 
determinadas pessoas tiram proveito de 
outras, sem causar nenhum dano à 
sociedade.  

 
22. (Concurso Farias Brito/2018) A 

constituição de 1988 foi marcada pela 

redemocratização do país após um 

longo período regido pelo o governo 

ditatorial militar. Com isso, ela é 

composta por uma série de direitos e 

deveres dos cidadãos. Dentre esses 

direitos e deveres, assinale o que não 

está garantido na constituição.  

 



 

Concurso para provimento de cargos da Câmara de Farias Brito – Data: 26/08/2018 
 

9 
 

A) Direito das forças policiais de praticarem a 
tortura para obter confissões. 

 
B)  É livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato 
 

C) Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza. 
 

D) a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso 
de flagrante delito ou desastre. 
 

E)  É garantido o direito de propriedade. 
 

23. (Concurso Farias Brito/2018) Assinale 

a alternativa a que se refere a 

organização da República Federativa 

do Brasil 

 
A) Poder legislativo plenipotenciário 

unicameral 
 
B) Tripartição dos poderes, sendo o 

Legislativo bicameral.  
 
C) Legislativo, Judiciário, Executivo e 

Ministério Público 
 

D) Dependentes entre si, na forma da 
Constituição, o Judiciário, o Administrativo 
e o parlamentar 
 

E) Autônomos e vinculados entre si, o 
Legislativo, o Parlamentar e a Defensoria 
Pública. 

 

24. (Concurso Farias Brito/2018) Acerca 

de administração financeira e 

orçamentária e do orçamento público 

no Brasil, analise e marque a 

alternativa correta.  

 

A) O Orçamento Público no Brasil deve ser 
aprovado por lei, sempre.  

 
B) Pode, excepcionalmente, ser aprovado 

por decreto.  
 
C) A lei de orçamento poderá conter 

autorização ao Poder Legislativo para 
abrir créditos extraordinários até 
determinada importância. 
 

D) O orçamento público é um instrumento 
contábil que apenas estima as receitas 
para determinado ano.  
 

E) A consecução de orçamento não é 
aplicada para o interesse geral, mas 
apenas para determinados nichos.  

 

25. (Concurso Farias Brito/2018) Dentro 

do contexto do que se refere ao SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal), 

assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

 
I. Assegurar o sigilo absoluto em relação 

aos gastos do Governo Federal, que 
devem ser acessados e geridos somente 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
conforme preconizado pelo Decreto n° 
92.452/86. 
 

II. O SIAFI é o principal instrumento utilizado 
para registro, acompanhamento e controle 
da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial do Governo Federal.  
 

III. Foi concebido para se estruturar por 
exercícios, de modo que cada ano 
equivale a um sistema diferente.  

IV. Devido à existência de rotinas 
padronizadas, inclusive aquelas relativas 
à gestão de recursos, o SIAFI apresenta 
elevado grau de rigidez e restrição de 
atividades dos ordenadores de despesas.  
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A) I e II corretas; 
B) III incorreta; 
C) II e III corretas; 
D) I e IV corretas; 
E) II incorreta. 
 

26. (Concurso Farias Brito/2018) Assinale 

a alternativa que não corresponde com 

os princípios da seguridade social 

brasileira.  

 
A) O princípio que está relacionado com a 

seleção dos riscos sociais e a extensão 
da proteção patrocinada pelo Estado a 
todas as pessoas, é o princípio da 
seletividade e distributividade.  
 

B) O princípio da gestão democrática 
determina o caráter democrático e 
descentralizado da administração, 
mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregados e dos aposentados nos 
órgãos colegiados.  

 
C) Equidade na forma da participação no 

custeio: universalidade da cobertura e do 
atendimento e irredutibilidade do valor dos 
benefícios.  

D) A equidade na forma de participação do 
custeio veda a utilização de alíquotas de 
contribuições diferenciadas para aqueles 
que contribuem para o sistema.  
 

E) A universalidade de cobertura 
preconizada pelo ordenamento jurídico 
vigente limita a proteção social àqueles 
que contribuem para o sistema.  

 

27. (Concurso Farias Brito/2018) Acerca 

da seguridade social, é correto afirmar. 

 
A) Visa garantir direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.  
 

B) Apenas os benefícios ou serviços da 
seguridade social que concretizem 
direitos e garantias fundamentais poderão 
ser criados, majorados ou estendidos sem 
a correspondente fonte de custeio total.  

 
C) Não há uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais.  
 

D) A gestão da Seguridade Social será 
tripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos aposentados e do 
governo nos órgãos colegiados.  
 

E) A Seguridade Social visa a redutibilidade 
do valor dos benefìcios, quando 
necessário, respeitando a reserva do 
possível.  

 

28. (Concurso Farias Brito/2018) De 

acordo com o que você entende por 

ecossistema, assinale a alternativa 

correta.  

 
A) É a  parte da biologia que estuda as 

relações dos seres vivos entre si e com o 
meio ambiente. 

 
B) É o conjunto de todas as espécies que 

habitam um determinado local, que é o 
seu hábitat. 

 
C)  É o local específico onde vive uma 

determinada espécie. 
 

D)  É uma interação da comunidade com o 
meio, onde a comunidade é um conjunto 
de fatores bióticos (vivos) e o meio é um 
conjunto de fatores não vivos  
 

E) Camada exterior sólida da superfície da 
Terra, que inclui a crosta e a parte 
superior do manto terrestre.  
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29. (Concurso Farias Brito/2018)  
 
I.  A explosão de domingo do vulcão foi uma 

das mais violentas das últimas décadas. 
O governo estima que 296 pessoas 
ficaram feridas, e milhares de moradores 
tiveram que deixar suas casas na região 
do vulcão, localizado a cerca de 50 km da 
capital. A lava que desceu da cratera 
durante a tarde de domingo também 
deixou 1,7 milhão de afetados e 3.265 
evacuados das áreas próximas, que 
abrangem os departamentos de 
Sacatepéquez, Chimaltenango e 
Escuintla. (G1, 04 junh.18. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/vulcao-de-
fogo-na-guatemala-volta-a-entrar-em-
erupcao.ghtml 

 
II. A mais recente erupção do vulcão Agung, 

na ilha de Bali, causou uma coluna de 
cinzas de 5 mil metros de altura e fez com 
que nesta terça-feira o aeroporto de 
Banyuwangi, no leste da ilha de Java, 
fechasse para pousos e decolagens. As 
atividades ficaram interrompidas até as 
15h (horário local; 5h de Brasília) desta 
terça-feira (3), segundo companhias 
aéreas que operam no terminal. O 
aeroporto de Banyuwangi fica a cerca de 
125 quilômetros a oeste do vulcão. (G1, 03 

julho.18 Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/nova-erupcao-
de-vulcao-provoca-fechamento-de-aeroporto-na-
indonesia.ghtml 

As duas erupções ocorreram, 

respectivamente, no(a): 

A) Paquistão e no Japão. 

B) Guatemala e Indonésia  

C) Afeganistão e na China. 

D) México e no Nepal. 

E) Alasca e na Sibéria. 

 

30. (Concurso Farias Brito/2018) O Brasil 

passou por diversos desafios durante 

o seu processo de redemocratização 

na década de 1980, dentre eles estão:  

A) A maioria da população não queria a 
redemocratização.   

 
B) A nova República nascia sob 

circunstâncias bastante fortes, 
especialmente para um presidente que 
teria de enfrentar uma crise econômica e 
social que se avolumava. 

 
C) De 1986 a 1994 o país mudou quatro 

vezes de moeda e teve seis experimentos 
em estabilização econômica, apenas o 
último, o Plano Real, foi bem sucedido. 

 
D) No tocante aos procedimentos que 

nortearam sua redemocratização, os 
trabalhos para a elaboração da nova 
constituinte foram organizados sob uma 
estrutura bastante descentralizada, 
facilitando a participação dos contribuintes 
nas diversas fases do processo. 

 
E) O resultado da campanha das “Diretas Já” 

foi uma decepcionante mobilização 
popular onde poucas pessoas aderiram 
ao movimento.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/vai-a-25-n-de-mortos-por-erupcao-do-vulcao-de-fogo-na-guatemala.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/vulcao-de-fogo-na-guatemala-volta-a-entrar-em-erupcao.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/vulcao-de-fogo-na-guatemala-volta-a-entrar-em-erupcao.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/vulcao-de-fogo-na-guatemala-volta-a-entrar-em-erupcao.ghtml

