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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 08. 

 
 

A farsa do país ‘racista’ 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Assertivas de que o Brasil se constitui em um país racista, tomando por base os dados estatísticos 
que revelam a precária situação vivenciada pelos negros (considerados os pretos mais os pardos), em 
comparação com os brancos, precisam ser analisadas com cautela. Isto porque os números são 
interpretados como se fossem provas irrefutáveis de racismo, o que, neste país, não corresponde à verdade. 

A subrepresentatividade dos negros na universidade está diretamente relacionada às profissões nas 
quais se faz necessário maior investimento financeiro, seja pelo alto valor das mensalidades, seja pelos 
gastos com o material. A representação dos negros no ensino superior é de aproximadamente 25%. No 
entanto, em odontologia é inferior a 10%; em medicina é inferior a 15% — cursos que, pelo alto custo, 
terminam afastando os estudantes mais pobres. Por outro lado, em história, os negros são 38%; em Letras, 
29% e matemática, 33%, áreas em que o investimento do aluno com material não é tão relevante. 

Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos 
negros. No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno. 

O que se pretende demonstrar é que , nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor. 

Já nos cursos mais teóricos, em que os alunos não precisam de equipamentos sofisticados, além 
dos livros (que podem ser pegos de empréstimo nas bibliotecas), há uma maior representatividade. O 
problema, basicamente, é de renda, e não de racismo. 

Por outro lado, as estatísticas normalmente veiculadas e que pretendem extrair a fórceps a 
conclusão de que vivemos em um país racista levam em consideração o total de brancos e de negros 
independentemente de renda. 

Acontece que, desta forma, o grupo comparado passa a ser muito diverso. É preciso então verificar 
se esse discurso de verdade que apela para o racismo no Brasil e para o fosso existente entre brancos e 
negros está correto, ou se, do contrário, revela verdadeiramente o abismo entre ricos e pobres. 

Tomando os dados do PNAD/2004 e fazendo tabulações relativas a brancos, pretos e pardos, 
residentes em áreas urbanas, com um filho e rendimento familiar total de até dois salários mínimos (pobres, 
portanto), o resultado é esclarecedor. 

Os grupos aqui reunidos são grupos comparáveis, porque, ao menos em tese, têm as mesmas 
condições de vida e as mesmas possibilidades. Comparam-se assim pobres com pobres e não brancos ricos 
com negros pobres. 

Feita a comparação entre os grupos, o resultado foi o esperado: brancos, pretos e pardos pobres 
têm as mesmas dificuldades. 

A proporção dos que sabem ler/escrever: 73% dos brancos, 72% dos pretos, 69% dos pardos. O 
número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos. 

A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado é de 24% brancos, 22% 
pretos e 21% pardos. Existem muitos outros números. Onde está, então, o país racista? Não é a cor da pele 
o que impede as pessoas de chegar às universidades, mas a renda — a péssima qualidade das escolas que 
os pobres brasileiros, sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem frequentar. Se o impedimento não é a 
cor da pele, cotas raciais não fazem sentido. 

 
KAUFMANN, ROBERTA FRAGOSO M. Disponível em: http://www.eagora.org.br/arquivo/a-farsa-do-pais-racista/. Acesso em: 25 de março de 2011. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
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01. Levando-se em conta o título do texto e, a partir da leitura global dele, é possível afirmar que a autora 
 
(A) é terminantemente contra a ideia de que existe racismo de qualquer natureza no Brasil. 
(B) acredita que os baixos percentuais de alunos negros em cursos, como o de odontologia (10%) e o de 

medicina (15%), indicam a inaptidão intelectual deles. 
(C) afirma que, em termos percentuais, a situação do negro é bem mais problemática se comparada com a 

dos brancos, no que tange, por exemplo, à conclusão do ensino médio. 
(D) pretende demonstrar que o problema do acesso dos negros às universidades deve-se, sobretudo, à baixa 

renda destes e não à sua cor . 
(E) afirma que negros e brancos, em semelhantes situações de renda, experimentam, ainda assim, 

dificuldades diferenciadas no acesso ao ensino superior. 
 
 

02. A palavra “Assertivas”, linha 01, só NÃO apresenta, como sinônimo possível, a palavra: 
 

(A) Afirmação 
(B) Asserção 
(C) Asserto 
(D) Suposição 
(E) Afirmativa 

 
 
03. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção 

CORRETA. 
 
I. Em “(...) não corresponde à verdade”, linha 04, emprega-se corretamente o sinal indicaivo de crase 

porquanto o verbo “corresponder” exige a preposição “a” e o substantivo “verdade” admite a anteposição do 
artigo feminino “a”; 

II. Em “A subrepresentatividade (...) está diretamente relacionada às profissões (...)”, linha 05, emprega-se 
corretamente o sinal indicativo de crase porque a palavra “relacionada” exige a preposição “a” e o 
substantivo “profissões” admite a anteposição do artigo “as”; 

III. Em “(...) a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, deixa-se de empregar, equivocadamente, 
o sinal indicativo de crase antes do número percentual. Dever-se-ia empregá-lo porquanto o verbo “chegar” 
exige a preposição “a” e o número percentual admite o artigo feminino “a”. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Os itens I e II estão corretos. 

 
 

04. Quanto à concordância verbal e nominal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 
 
I. Em “(...) às profissões nas quais se faz necessário maior investimento financeiro (...)”, linhas 05 e 06, a 

pluralização de “maior investimento financeiro” acarretaria somente a mudança de número do adjetivo 
“necessário”, o qual também ficaria no plural; 

II. Em “A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado (...)”, linha 34, o emprego 
da forma verbal “ter”, com acento, está inadequado, haja vista o núcleo do sujeito “proporção” está no 
singular; 

III. Em “Existem muitos outros números”, linha 35, a permuta do verbo “existir” pelo “haver” não acarretaria 
nenhuma mudança quanto à concordância. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
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(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 

05. O trecho “O que se pretende demonstrar é que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor”, linhas 13 e 14, apresenta uma única reescritura correta tanto quanto ao uso 
formal da língua como à manutenção do sentido. 

 
(A) Nos cursos que exigem mais gastos, a representação do negro é menor. Isso é o que se pretende 

demonstrar. 
(B) Nos cursos que solicitam mais grana a representação do negro é menor. Essa é a nossa tese. 
(C) O que se quer confirmar é que a representação do negro é menor, nos cursos onde requerem maior 

disponibilidade de recursos. 
(D) A representação do negro é menor, segundo alguns, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos. 
(E) A tese que se defende aqui é aquela que afirma que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos, a representação do negro é ínfima. 
 
06. Quanto à pontuação, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 

expressão exemplificativa “por exemplo” não deveria ser separada por vírgulas; 
II. Em “O número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos”, linha 33, a retirada da 

vírgula depois da palavra “anos” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuação do trecho em tela, 
pois a passagem “para os três grupos” já se encontra em sua posição habitual no enunciado, de modo que 
o uso da vírgula pode justificar-se meramente por uma questão de ênfase ou estilo; 

III. Em “Se o impedimento não é a cor da pele, cotas raciais não fazem sentido”, linhas 37 e 38, a retirada da 
vírgula depois da palavra “pele” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuaçao do trecho em tela, 
uma vez que “Se o impedimento não é a cor da pele” é uma expressão adverbial deslocada e, por isso, não 
exige vírgula. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
07. Quanto à regência verbal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos negros”, 

linhas 11 e 12, a troca do verbo “gerar” pelo verbo “engendrar” exige que se coloque antes da palavra “fator” 
a preposição “para”; 

II. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 
troca do verbo “chegar” pelo verbo “alcançar” exige, que se retire a preposição “a” antes do número 
percentual; 

III. Em “Não é a cor da pele o que impede as pessoas de chegar às universidades”, linhas 35 e 36, a troca do 
verbo “chegar” pelo verbo “aspirar” (no sentido de almejar) não exige, após a permuta, nenhuma mudança 
quanto à regência. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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08. Quanto à acentuação gráfica, assinale, abaixo, a opção em que as palavras estão acentuadas, 

respectivamente, pelas mesmas regras de acentuação de “está” (linha 05), “matemática” (linha 10) e “país” 
(linha 19). 

 
(A) Lá, física, juízes. 
(B) Sofá, química, raízes. 
(C) Cá, médico, países. 
(D) Guaraná, táxi, balaústre. 
(E) Já, história, balbúcie. 

 
 

09. Quanto à ortografia oficial, marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 
 
(A) Giló, jaleco, palitó. 
(B) Viagem, impecilho, paralisia. 
(C) Paralização, assessoria, frauda. 
(D) Analizar, ascenção, curtiço. 
(E) Almoxarifado, ascensorista, curtume. 

 
 

10. Os itens abaixo são partes de um parágrafo. Organize-os em uma sequência textual coerente e coesa e, em 
seguida, marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
I. Ele estudou em Bonn e em Berlim, doutorando-se com uma tese sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro; 
II. Marx nasceu em 1818, no seio de uma família burguesa de origem judaica; 
III. Em 1843, casou-se, mais tarde, com Jenny von Westphalen, jovem nobre que, repudiada por sua família, 

soube compartilhar a vida de lutas e privações do filósofo revolucionário. 
 

(A) II, III e I 
(B) I, III e II 
(C) I, II e III 
(D) III, I e II 
(E) II, I e III 
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11. Recentemente foram apresentados em diversas mídias de notícias, como jornais, revistas e portais da internet, 

os novos produtos de informática da empresa Intel: o Core i3, Core i5 e Core i7. Esses produtos referem-se a: 
 

(A) Processadores. 
(B) Placas de vídeo. 
(C) Monitores com tecnologia touch screen. 
(D) Dispositivos de armazenamento externo. 
(E) Leitores de mídias de alta definição. 

 
 
12. O termo Hierarquia de Memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. 

Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho e velocidade de acesso, sendo 
tradicionalmente representada por uma pirâmide. Assim, em uma hierarquia clássica da forma piramidal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Os registradores ocupam a base da pirâmide e possuem grande capacidade de armazenamento. 
(B) A memória secundária ocupa o topo da pirâmide e possui baixa capacidade de armazenamento. 
(C) A memória cache ocupa uma posição abaixo da memória principal e normalmente possui velocidade 

inferior à da memória principal. 
(D) À medida que se sobe na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
(E) À medida que se desce na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
 
 
13. Sobre navegação na internet, leia as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
I. Um plug-in é um software adicionado ao navegador para aumentar sua funcionalidade; 
II. O WWW é uma sequência de letras ou símbolos que representa o endereço de uma página ou de um 

arquivo na internet; 
III. O browser é um software que normalmente oferece uma interface gráfica para a navegação na internet. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 

14. Muitos navegadores de internet oferecem aos usuários um excelente recurso baseado em abas para uma 
melhor navegação. Marque a opção CORRETA que apresenta o atalho para fechar uma aba no Mozilla Firefox 
(versão 3.6 – padrão do fabricante). 

 
(A) Ctrl+Shift+W 
(B) Ctrl+W 
(C) Ctrl+Shift+F 
(D) Ctrl+F 
(E) Ctrl+Shift+C 

 
 
15. Os computadores estão, cada vez mais, presentes em nossas vidas, e o seu uso acarreta uma grande 

produção de arquivos digitais. Muitas vezes, nós usuários, nos deparamos com pastas ou diretório com um 
imenso número de arquivos e desejamos ordená-los para encontrar um arquivo mais rapidamente. Nesse 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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II. O arquivo modelo gerado pelo Impress possui extensão ppt por ser semelhante ao Power Point da 
Microsoft; 

III. O Impress é considerado um editor de apresentações. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 

20. Tendo em vista o Vírus de computador e os softwares Antivírus, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Só é recomendável utilizar antivírus em máquinas ligadas à internet. 
(B) Atualmente existem hardwares maliciosos que se instalam e que danificam o funcionamento do 

computador. 
(C) O Avira e o Forvast são exemplos de softwares antivírus. 
(D) O scandisck é um utilitário que, na ausência de um antivírus, procura arquivos com vírus e repara áreas 

danificadas do disco. 
(E) Um dos primeiros tipos de vírus conhecido, o vírus de boot, infecta a partição de inicialização do sistema 

operacional. 
 
 
 
 
 
21. O Art.6º da Constituição Federal de 1988 contempla os direitos sociais do cidadão(ã) brasileiros (as). Assinale a 

opção que corresponde a estes direitos. 
 

(A) educação, saúde privada, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 
à infância. 

(B) previdência social, proteção e defesa à saúde, educação, moradia, cultura e lazer, propriedade, acesso a 
informação, seguro-desemprego. 

(C) educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança privada, previdência social, proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados 

(D) educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados. 

(E) acesso a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, 
educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados. 

 
 

22. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil definidos na Constituição Brasileira de 1988 
é: 
 
(A) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
(B) promover a independência nacional. 
(C) manter a prevalência dos direitos humanos. 
(D) proporcionar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 
(E) repudiar o terrorismo e o racismo. 

 
 
23. O programa Transferência de Renda que beneficia as famílias em situação de vulnerabilidade social e pobreza 

ou extrema pobreza é denominado: 
 

(A) Programa Saúde da Família (PSF). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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(B) Programa Nacional de Assistência a Família Rural (PRONAF). 
(C) Programa Bolsa Família (PBF). 
(D) Programa Agente Jovem. 
(E) Pronaf Jovem. 

 
 
24. O Sistema de Seguridade Social no Brasil é composto pelas áreas: 
 

(A) Saúde, Previdência Social e Assistência Social. 
(B) Previdência Social, Assistência Social e Segurança Pública. 
(C) Saúde, Educação e Assistência Social. 
(D) Segurança Social, Educação, Política Social 
(E) Saúde, Assistência Social e Segurança Social. 
 
 

25. Segundo o que prevê a Política Nacional de Assistência Social, a proteção social básica tem como um de seus 
objetivos 
 
(A) prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento social e comunitário. 
(B) fortalecer vínculos familiares e comunitários. 
(C) incluir pessoas com deficiências em escolas privadas. 
(D) promover meios que oportunizem o acesso dos movimentos sociais na esfera política. 
(E) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, centros de convivência, 

centros de cuidados diurnos, casas-lar, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 

 
26. Uma unidade pública estatal que oferta serviços de proteção especial, especializados e continuados, 

gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou de violação de direitos é denominada de: 
 
(A) Casa de Metara. 
(B) Casa de Zabelê. 
(C) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 
(D) Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). 
(E) Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.  
 
 

27. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) compreende que a responsabilidade para dispor sobre a 
formulação da política de atendimento na área da infância e da juventude é compartilhada entre sociedade civil 
e Poder Executivo. Os órgãos que detêm poder deliberativo sobre tal política são: 

 
(A) Órgãos gestores municipais e Conselhos setoriais de políticas públicas. 
(B) Conselho de Assistência Social e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. 
(C) Secretarias dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 
(D) Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
(E) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente juntamente com o Fundo para a Infância e 

para a Adolescência. 
 
 
28. O Conselho Tutelar, no Art. 131 da lei 8.069/90, é definido como: 
 

(A) uma entidade pública, não permanente, autônoma e jurisdicional, encarregada pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

(B) um órgão público municipal, com a função de conceder a remissão como forma de exclusão do processo 
da criança e do adolescente que comete ato infracional. 
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(C) um órgão municipal, permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos. 

(D) um órgão público federal, não jurisdicional, criado por lei, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

(E) um órgão colegiado, deliberativo e controlador da política de promoção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. 

 
 

29. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma das atribuições do Orientador Social conforme é definido no 
Programa ProJovem: 

 
(A) participar das reuniões sistemáticas com o técnico de referência do CRAS. 
(B) participar das atividades de capacitação do ProJovem Adolescente. 
(C) assumir a função do técnico na seleção de orientadores sociais. 
(D) facilitar o processo de integração do(s) coletivo(s) sob sua responsabilidade. 
(E) acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais, atuando no 

sentido da integração da equipe do ProJovem Adolescente. 
 
 
30. O Programa destinado a promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 19 anos que, apesar de 

alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando a reinserção deles na escola e no mundo do 
trabalho, de modo a proporcionar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da 
cidadania é denominado de 

 
(A) ProJovem Rural. 
(B) ProJovem Urbano. 
(C) ProJovem no Campo. 
(D) ProJovem Juventude Alerta. 
(E) Agente Jovem 

 
 
31. As medidas de Proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no 

ECA forem ameaçados ou violados. Assinale a opção que corresponde a uma das formas de violação: 
 

(A) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
(B) quando as entidades de atendimento não apresentarem plano de trabalho compatível com os princípios do 

ECA. 
(C) quando as entidades não-governamentais estiverem irregularmente constituídas. 
(D) quando crianças e adolescentes acessarem a escola em suas comunidades locais. 
(E) quando pais ou responsáveis matricularem os filhos na rede privada de ensino. 

 
 
32. O ProJovem Integrado é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens que visa ao desenvolvimento integral do 

jovem brasileiro. As seguintes modalidades compõem o programa, EXCETO: 
 

(A) ProJovem Juventude Alerta 
(B) ProJovem Adolescente – Serviço Socioeducativo 
(C) ProJovem Campo – Saberes da Terra 
(D) ProJovem Trabalhador 
(E) ProJovem Urbano 

 
 
33. De acordo com a Lei federal 8.742/1993, que trata da Política de Assistência Social, o mecanismo que 

“compreende ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 
qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais” é denominado de 
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(A) programa de erradicação do trabalho infantil. 
(B) benefícios eventuais. 
(C) serviços socioeducacionais. 
(D) programas de assistência social. 
(E) programas de erradicação da pobreza. 

 
 
34. O tema Juventude é de interesse público, logo a condição juvenil deve ser tratada sem estereótipos, e a 

consagração dos direitos dos jovens precisa partir da própria diversidade que caracteriza a(s) juventude(s). Em 
termos políticos e sociais, os jovens devem ser considerados como: 

 
(A) objetos na relação com as políticas públicas. 
(B) sujeitos de direitos e de cidadania. 
(C) indivíduos passivos no processo de decisão política. 
(D) usuários dos serviços públicos. 
(E) dirigentes de seus próprios negócios. 

 
 

35. Dentre as políticas públicas promovidas para jovens, encontra-se o ProJovem Trabalhador que prepara, para o 
mercado de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda, os jovens: 

 
(A) empregados, com idades entre 16 e 29 anos, membros de família com renda de até meio salário mínimo. 
(B) empregados, com idades entre 18 e 29 anos, membros de família com renda de até um salário mínimo. 
(C) desempregados, com idades entre 18 e 29 anos, membros de família com renda de até meio salário 

mínimo. 
(D) desempregados, com idades entre 18 e 29 anos, membros de família com renda até um salário mínimo. 
(E) desempregados, com idades 16 e 29 anos, membros de família com renda até meio salário mínimo.  

 
 
36. O Conselho Nacional de Juventude foi criado pela Lei 11.129/2005, regulamentado pelo Decreto Presidencial 

nº 5.490 de 14 de julho de 2005 e dentre os princípios que o fundamenta identifica-se o princípio da 
 

(A) participação popular em todos os níveis de governo. 
(B) participação como condição para acesso a programas sociais. 
(C) democracia participativa ou deliberativa. 
(D) democracia direta. 
(E) governança democrática. 

 
 

37. O processo de implementação do Programa ProJovem se fundamenta na concepção de: 
 

(A) gestão governamental. 
(B) gestão centralizada. 
(C) gestão gerencial. 
(D) co-gestão. 
(E) gestão participativa. 
 
 

38. No processo de formulação e de implementação de políticas públicas para os jovens, uma das formas de 
planejamento utilizada pelas organizações (governamentais e não- governamentais), por proporcionar uma 
percepção de macro alcance da organização, fundamentada na análise do contexto social, é denominada de: 

 
(A) Plano Plurianual. 
(B) Planejamento participativo. 
(C) Planejamento estratégico. 
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(D) Programas sociais de longo alcance. 
(E) Plano decenal. 

 
 
39. Constitui uma das finalidades do ProJovem Urbano: 
 

(A) participação dos jovens em ações coletivas de interesse público. 
(B) formação superior a jovens acima dos 29 anos de idade. 
(C) promoção do atendimento às famílias de baixa renda. 
(D) permitir aos jovens na faixa etária de 12 a 14 anos trabalharem em serviços pesados. 
(E) adoção de medidas protetivas para adolescentes sem abrigos. 

 
 
40. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) as atividades continuadas que visem à melhoria 

de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios 
e diretrizes estabelecidas nesta Lei, são denominadas de: 
 
(A) Benefícios eventuais 
(B) Projetos de enfrentamento da pobreza 
(C) Programas de Assistência Social 
(D) Medidas socioeducativas. 
(E) Serviços Assistenciais. 

 


