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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Um dos princípios que regem a profissão de assistente social, 
presente no projeto ético-político da profissão é: 

 
A) a defesa dos interesses corporativos na perspectiva de 

contribuir para a consolidação da profissão  
B) o posicionamento a favor da equidade e da justiça social, 

que implica a universalidade no acesso a bens e serviços e 
a gestão democrática. 

C) a perfectibilidade da pessoa humana 
D) a defesa da emancipação política como o horizonte da 

profissão  
E) a opção pela filantropização da proteção social  
 
 
 
 
O projeto ético-político profissional do Serviço Social 
incorpora como componentes fundamentais e imperativos da 
profissão: 
 
A) A formação acadêmica em instituição de nível superior, 

segundo as diretrizes curriculares aprovadas pelo 
Ministério da Educação. 

B) O posicionamento a favor da autonomia do assistente 
social  

C) A defesa intransigente do processo de democratização 
como construção de uma sociedade sem classes 

D) O compromisso com o projeto político de outras profissões 
E) A participação nos fóruns e eventos da categoria 
 
 
 
 
Os fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social que 
informam a profissão contemporaneamente: 
 
A) Contemplam uma concepção de método como um conjunto 

de procedimentos voltados à consecução dos objetivos e 
metas 

B) Focalizam a importância do método interpretativo na 
compreensão da atividade humana 

C) Abrangem a discussão da história da sociedade de classes 
tendo a questão social como expressão de suas 
contradições 

D) Tratam a emergência do pauperismo como um fenômeno 
natural, existente em todas as sociedades e todas as épocas. 

E) Recuperam a matriz do pensamento social que apreende a 
sociedade composta por partes que formam um todo, 
tendente ao equilíbrio.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A renovação ocorrida no Serviço Social latino americano, nos 
anos 60/70, conhecida como reconceituação: 
 
1) Teve homogeneidade teórico-metodológica no continente 

e, especialmente no Brasil, gerando uma perspectiva 
profissional marcada pela aproximação ao marxismo. 

2) Fragilizou a laicização do Serviço Social, a partir da 
vinculação de propostas profissionais vinculadas a 
segmentos da Teologia da Libertação. 

3) Eliminou vanguardas da profissão, diante das forças da 
repressão, impossibilitando o crescimento de propostas 
profissionais identificadas com vertentes críticas. 

4) Foi marcada por um forte movimento de crítica às 
condições de pobreza e subdesenvolvimento latino-
americanas, assim como ao próprio Serviço Social, seus 
objetivos e procedimentos 

5) Gerou a construção de um pluralismo teórico, ideológico e 
político, marcado pelo reconhecimento de diferentes 
perspectivas teóricas e seus aportes à profissão, 
principalmente o positivismo, a fenomenologia e o 
marxismo. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 

A) 5 apenas 
B) 1 e 4 apenas 
C) 4 e 5 apenas 
D) 1 3 e 5 apenas 
E) 2 4 e 5 apenas 
 
 
 
 
A vertente do Serviço Social caudatária do que se 
convencionou considerar como intenção de ruptura da profissão  
 
A) Resultou inteiramente da vontade coletiva dos assistentes 

sociais, da expressão de interesses corporativos no sentido 
da democratização da vida social. 

B) Refere-se à apropriação da orientação fenomenológica, 
responsável pela introdução da orientação crítica à 
profissão. 

C) Filia-se teórica e metodologicamente à perspectiva 
marxista, mas somente recorrendo às fontes clássicas desse 
pensamento a partir de meados dos anos 80 do século XX. 

D) Rejeitou as posturas ideologicamente vinculadas a 
perspectivas classistas, tendo em vista a garantia de 
neutralidade da profissão. 

E) Negou a vinculação da profissão com o processo de 
produção e reprodução das relações sociais na formação 
social brasileira. 
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A orientação positivista no Serviço Social se expressa na 
prática profissional: 
 
1) Através das demandas por acesso aos serviços e recursos 

como demandas individuais/particulares de usuários, 
apesar de serem demandas de segmentos majoritários da 
classe trabalhadora.  

2) Pelo privilegiamento das demandas que extrapolam o 
controle burocrático dos serviços institucionais, 
principalmente por participação no controle social dos 
serviços prestados. 

3) Pela submissão de sua intervenção profissional às rotinas 
institucionais, às demandas dos gestores das unidades 
prestadoras de serviços e às demandas dos demais 
profissionais.  

4) Pela focalização do atendimento a interesses e necessidades 
imediatas dos usuários, privilegiando necessidades de 
apoio, respeito, consideração, auto-estima. 

5) Pela afirmação de ações garantidoras de direitos em 
contraposição a práticas de ajuda  
 

Estão corretas as alternativas: 
 
A) 1 e 4 apenas 
B) 2 e 3 apenas 
C) 2 4 e 5 apenas 
D) 1 3 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 
 
 
 
 
A fase exploratória de uma pesquisa é um momento do ciclo da 
pesquisa social que: 
 
A) se inicia com o trabalho de campo 
B) tem como foco fundamental a construção do projeto de 

investigação  
C) se refere ao tratamento inicial do material recolhido no 

campo 
D) consiste na delimitação do campo de pesquisa e avaliação 

dos resultados preliminares da investigação 
E) implica o envolvimento compreensivo com os sujeitos 

envolvidos no estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A escolha do caminho metodológico a ser obedecido na 
pesquisa científica depende: 
 
A) da avaliação que a sociedade faz do problema 
B) da experiência do pesquisador e do material coletado no 

trabalho de campo 
C) da prova de hipóteses explicativas e preditivas 
D) do marco teórico em que se baseia a pesquisa e dos 

objetivos que se pretende atingir 
E) das características e complexidade do objeto de 

conhecimento 
 

Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1 apenas 
B) 2 e 4 apenas 
C) 4 e 5 apenas 
D) 2 3 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 
 
 
 
Do ponto de vista científico, a pesquisa-ação é uma proposta 
metodológica e técnica que: 
 
A) Privilegia a participação de pessoas implicadas na pesquisa 

como objeto de estudo 
B) Envolve a legitimação do saber popular 
C) Tem como objetivo a transformação das estruturas sociais e 

políticas da sociedade de classe 
D) Assegura o rigor científico ao combinar a coleta de 

informações e os relatórios de avaliação produzidos por 
pessoas que não participam do projeto 

E) Enfatiza a solidariedade como condição, objetivo e 
resultado da participação no processo de pesquisa. 

 
 
 
 
A proteção social brasileira elaborada a partir da Constituição 
de 1988 caracteriza-se por: 
 
A) padrão beveridgeano, com a garantia de segurança de um 

rendimento substitutivo de salário, em caso de desemprego, 
doença ou velhice. 

B) complexo assistencial-filantrópico, garantido a todos os 
cidadãos não inseridos no mercado de trabalho. 

C)  sistema de caixas estatais com contribuições compulsórias 
de trabalhadores, para efetivar seguro saúde, seguro velhice 
e seguro acidente, do tipo bismarckiano 

D) Conflito entre um modelo de garantia de direitos 
descentralizado, participativo e a perspectiva de redução 
desses direitos, guiada pela orientação neoliberal 

E) Garantia de universalidade de acesso às políticas sociais, 
independentemente de contribuição anterior e de 
vinculação ao trabalho 
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As políticas e programas sociais voltados à pobreza, sob a 
orientação neoliberal incluem: 
 
A) a responsabilização do Estado e do setor público por uma 

política social de redução da pobreza articulada 
coerentemente com outras políticas sociais – de trabalho, 
emprego, saúde, educação e previdência  

B) a desresponsabilização do Estado e do setor público e a 
responsabilização da sociedade civil e da família pela ação 
assistencial, com destaque às organizações não 
governamentais e ao chamado terceiro setor 

C) a construção de um sistema de proteção social com 
característica universalizante, com serviços públicos 
qualificados, sem privatização e sem mercantilização dos 
serviços 

D) a garantia de políticas sociais de cunho permanente, com 
caráter preventivo em relação à pobreza, ultrapassando a 
dimensão assistencial 

E) a redistribuição de renda através de um sistema tributário 
justo e eficaz, agregado a um fortalecimento da proteção 
social para os mais pobres 

 
 
 
Uma das características das políticas sociais brasileiras nos 
últimos dez anos é o controle social. Nos anos 2000 o processo 
de controle social: 
 
A) Valoriza o controle do Estado sobre os cidadãos, através de 

procedimentos normativos e legais 
B) Estimula a participação de todos os cidadãos nos órgãos 

colegiados de deliberação das políticas sociais 
C) Usa o poder de polícia para impedir a realização de 

procedimentos inadequados pelos cidadãos 
D) Constrói conselhos deliberativos de políticas sociais com a 

participação da sociedade civil organizada 
E) Permite que a população opine sobre ações a serem 

realizadas na comunidade 
 
 
 
A prestação de serviços como direito: 
 
A) Tem como objetivo restabelecer o equilíbrio social, 

compensar as desigualdades e favorecer os excluídos 
B) Anula o direito social na medida em que o governo 

transfere para a sociedade civil a responsabilidade de 
solucionar os impasses da “questão social” 

C) Privilegia a relação custo-benefício dos programas sociais 
centrados na questão da pobreza  

D) Coloca-se em confronto ao Estado liberal ao afirmar o 
tratamento individual da assistência social, valorizando o 
individuo como categoria social e política, com autonomia 
referida a si mesmo 

E) Envolve o reconhecimento público do direito ao 
atendimento das necessidades sociais 

 
 
 
 
O processo de descentralização, como municipalização, após a 
Constituição de 1988, tem como implicações no aparato 
institucional brasileiro: 
 
A) A atuação em rede, nas três esferas de governo, sob 

comando único e co-financiamento do poder central 
B) Um somatório desarticulado de instituições em decorrência 

do princípio da autonomia individual e coletiva conferido 
pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

C) Um novo modelo de prestação de serviços mediante a 
inclusão dos usuários nas esferas de tomada de decisões, 
nas organizações 

D) Autogestão das organizações em geral e sua absorção pela 
sociedade civil, em nível municipal 

E) A organização da rede socioassistencial segundo 
parâmetros de complementaridade entre ações 
governamentais e não-governamentais, complexidade de 
serviços territorialização  

 
 
 
 
Na ação cotidiana na instituição, o assistente social implementa 
procedimentos de avaliação e controle que têm como foco: 
 
A) Manuais de condutas e normas sobre os serviços a serem 

prestados pela instituição 
B) O discurso dos profissionais de Serviço Social sobre o 

trabalho profissional e sua identidade como trabalho 
abstrato 

C) O desenho institucional, tendo como indicadores a 
atualização e as iniciativas de reciclagem pelos 
profissionais 

D) As transformações na estrutura da sociedade de classe 
como resultado de ações realizadas 

E) A instituição em si, os serviços prestados e o desempenho 
profissional do assistente social  
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No atual quadro sócio-histórico, o trabalho do profissional sofre 
a influência das demandas institucionais que privilegiam, na 
ótica neoliberal: 
 
1) O enfrentamento da questão social como expressão da 

pobreza 
2) A restrição de gastos sociais em decorrência da crise fiscal 

do Estado 
3) Os critérios de gestão empresarial na avaliação dos 

programas sociais incorporados pelos organismos estatais 
4) A defesa dos princípios de participação e controle social 

popular bem como da universalização dos direitos 
5) Integralidade das ações voltadas à defesa da cidadania de 

todos, na perspectiva da equidade 
 

Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1 apenas 
B) 2 e 4 apenas 
C) 1, 2 e 3 apenas 
D) 2, 3 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 
 
 
 
Os pilares em que se apóia o projeto profissional do Serviço 
Social são: 
 
A) A legislação relativa à legalização da profissão e o Código 

de Ética Profissional de 1993. 
B) As diretrizes curriculares do Serviço Social, o Plano 

Nacional de Pós Graduação e a Lei Orgânica da 
Assistência Social. 

C) O Código de Ética Profissional e a legislação trabalhista 
que regula a inserção profissional do assistente social no 
mercado de trabalho. 

D) As políticas públicas, a Lei de Organização das Sociedades 
Civis, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

E) As demandas institucionais e dos usuários das políticas 
públicas ao Serviço Social. 

 

 
 
São competências fundamentais requisitadas ao assistente 
social, na implementação da política de assistência social, em 
nível local: 
 

A) Apreensão crítica dos processos sociais de produção e 
reprodução das relações sociais numa perspectiva de 
totalidade. 

B) Análise crítica da realidade local e controle dos 
mecanismos democráticos de participação e representação 
social. 

C) Domínio da dimensão interventiva orientada pelo 
atendimento psicoterapêutico a indivíduos e famílias. 

D) Reconhecimento e fortalecimento da classe trabalhadora 
como aliança necessária à legitimação profissional na 
instituição.  

E) Definição de estratégias de defesa dos serviços 
disponibilizados pela instituição, segundo os princípios de 
focalização e seletividade. 

 
 
 
 
A reprodução das relações sociais na sociedade capitalista 
permeia o exercício da cidadania permitindo afirmar: 
 
A) A igualdade jurídica dos cidadãos livres é inseparável da 

desigualdade econômica derivada da exploração do 
trabalho. 

B) O crescimento da riqueza produzida pelo trabalho amplia o 
acesso dos trabalhadores aos direitos de cidadania. 

C) A cidadania é o instrumento que permite a ultrapassagem 
das desigualdades de renda no capitalismo. 

D) A teoria de cidadania construída por Marshall contém a 
explicação da constituição da cidadania nas sociedades 
modernas. 

E) Os direitos de cidadania funcionam como o mediador 
civilizador da sociedade capitalista. 

 
 
 
Para concretizar uma prática referenciada pelo projeto 
profissional ético-político, no enfrentamento de múltiplas 
expressões da questão social, o assistente social: 
 
1) busca uma aproximação às condições de vida e trabalho da 

classe trabalhadora, realizando e publicizando estudos dos 
que não conseguem acesso às políticas sociais, gerando 
uma demanda reprimida. 

2) prioriza as necessidades e interesses dos usuários, ao 
organizar e realizar a atenção aos direitos e o acesso ao 
Serviço Social, a partir da demanda dos trabalhadores e não 
apenas da oferta das instituições (públicas ou privadas). 

3) identifica e prioriza as necessidades sociais e demandas dos 
usuários para além das demandas espontâneas, sem negá-
las, nem às requisições institucionais. 

4) rompe com práticas individualizantes nos moldes da prática 
clínica, com práticas de favor, de ajustamento, de 
dominação e de controle dos usuários dos serviços 

5) fortalece a luta dos segmentos majoritários das classes 
trabalhadoras, em busca de direitos sociais e da 
emancipação política e humana. 
 

Estão corretas as alternativas: 
 

A) 2 e 5 apenas 
B) 4 e 5 apenas  
C) 1, 3 e 4 apenas 
D) 2, 3 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 
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A dimensão política da prática profissional: 
 

A) identifica-se com a ação e a militância político-partidária  
B) reclama a autonomia irrestrita do projeto profissional  
C) subordina-se ao poder dos governantes sobre os órgãos 

executivos 
D) restringe-se à prática manipulatória imediata de influência 

sobre a reprodução social 
E) exige o reconhecimento dos diversos interesses em 

confronto que se expressam na vida dos sujeitos sociais e 
na prática profissional 

 

 
 
No espaço municipal, no que se refere à particularidade, se 
impõe ao assistente social conhecer a mediação constituída por: 
 

A) relações sociais capitalistas e as leis gerais de acumulação 
do capital . 

B) problemas individuais vivenciados por famílias moradoras 
no local. 

C) rede de proteção social existente no território e sua 
articulação. 

D) política macroeconômica empreendida nacionalmente. 
E) legislação federal sobre proteção social. 
 

 
 
A relação teoria-prática em relação ao projeto profissional do 
Serviço Social: 
 

A) expressa uma identidade imediata entre a intencionalidade 
do projeto e os resultados de sua efetivação 

B) impede a concretização de seus objetivos profissionais se o 
assistente social não dispuser da plena autonomia em seu 
exercício profissional 

C) tem nos organismos empregadores, um dos condicionantes 
que interferem no alcance dos objetivos profissionais, ao 
normatizar as atribuições de seus funcionários 

D) concretiza-se a partir da solidez da fundamentação teórica 
apropriada pelo assistente social, fundamentando seu 
projeto profissional 

E) permite apenas a delimitação de objetivos e metas 
profissionais circunscritas aos interesses organizacionais  

 
 
 
O assistente social deve obedecer à orientação do Código de 
Ética Profissional, o qual determina: 
 

A) a predominância de valores humanistas-cristãos, 
referendado pela solidariedade transclassista 

B) o sigilo profissional, a ser observado pelo assistente social, 
independentemente das circunstâncias objetivas 

C) a identificação do projeto profissional com uma ética de 
emancipação humana 

D) a defesa de políticas sociais focalizadas nos segmentos 
pobres, sob responsabilidade do Estado 

E) a primazia do compromisso com as instituições prestadoras 
de serviços e seus objetivos, em relação às necessidades 
dos usuários 

 
 
 
A criança e o adolescente têm direito ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos. Para garantir esses direitos, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente determina que a autoridade 
competente aplique medidas de proteção à criança e adolescente 
e/ou à família, entre as quais: 
 
A) orientação, apoio e acompanhamento permanente à família 

e seus membros 
B) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente 
C) concessão de cestas básicas para famílias em situação de 

pobreza 
D) abrigo de crianças e adolescentes de famílias pobres em 

entidades especializadas 
E) colocação em família substituta de crianças submetidas a 

abuso sexual por familiares 
 
 
 
Nos termos do estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 
A) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 

os que a ele não tiveram acesso na idade própria 
B) ensino médio obrigatório e gratuito 
C) atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente em escolas especializadas 
D) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

três anos de idade 
E) oferecimento, no ensino fundamental e médio, de 

programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 
 
 

A gestão da assistência social, nos termos da Política Nacional 
de Assistência Social exige o planejamento técnico e financeiro, 
através de: 
 

A) elaboração de diagnósticos semestrais das necessidades 
sociais locais, e informação aos órgãos gestores nacionais 

B) constituição de conselho de assistência social local, para 
elaboração do plano anual de atividades dos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) municipais 

C) execução de procedimentos de avaliação continuada para 
detecção dos problemas e dificuldades experimentados na 
concretização dos programas sociais 

D) delimitação do plano e do orçamento para o 
desenvolvimento dos programas e serviços, seu 
monitoramento e avaliação, assim como a elaboração de 
relatórios anuais de gestão 

E) instauração de procedimento de planejamento participativo, 
com envolvimento da sociedade civil organizada na 
delimitação das prioridades assistenciais 
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O Sistema Único de Assistência Social considera: 
 
A) Os Programas sociais compreendem ações continuadas 

integradas e complementares para qualificar, incentivar, 
potencializar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais  

B) A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e operam 
benefícios, serviços, programas e projetos 

C) Os serviços oferecidos pela rede socioassistencial são 
atividades temporárias que visam a melhoria da vida da 
população e cujas ações estejam voltadas para as 
necessidades básicas da população 

D) Os Projetos sociais envolvem transferência de renda para 
grupos excluídos socialmente 

E) Os Benefícios Eventuais visam ao pagamento de auxílio 
por natalidade ou morte para todos os cidadãos, exista ou 
não situação de necessidade advinda de vulnerabilidade 
temporária ou permanente 

 
 
 

 
Nos termos do Sistema Único de Assistência Social a proteção 
social de Assistência Social 
 
1) consiste no conjunto de ações, cuidados,atenções, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e 
prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao 
ciclo da vida, à dignidade humana e à família  

2) tem por direção o desenvolvimento humano e social e os 
direitos de cidadania 

3) tem por princípios a matricialidade sociofamiliar; a 
territorialização; a proteção pró-ativa; a integração à 
seguridade social; a integração às políticas sociais e 
econômicas 

4) tem por direção o desenvolvimento humano e social e os 
direitos de cidadania 

5) busca assegurar acolhimento; a segurança social de renda; 
o convívio ou vivência familiar, comunitária e social; o 
desenvolvimento da autonomia individual, familiar e 
social; a sobrevivência a riscos circunstanciais. 
 

Estão corretas as alternativas: 
 

A) 1 e 3 apenas 
B) 2 e 5 apenas 
C) 1, 3 e 4 apenas 
D) 2, 4 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ao atuar na Política de Assistência Social na área de vigilância 
socioassistencial, o assistente social deve contribuir para: 
 
A) Produzir e sistematizar informações, construindo 

indicadores e índices territorializados das situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social, que incidem sobre 
famílias / pessoas, nos diferentes ciclos de vida 

B) Organizar os serviços e atividades de assistência social 
para garantir a oferta de respostas às necessidades sociais  

C) Delimitar as regras e normas para os serviços, em especial 
aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, 
residências, semi-residências, moradias provisórias para os 
diversos segmentos etários 

D) Selecionar as famílias que atendem aos critérios para 
inclusão em programas assistenciais  

E) Delimitar as responsabilidades municipais na prestação de 
serviços sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




