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CONCURSO PÚBLICO 2008/ PREFEITURA DE PESQUEIRA

CADERNO DE PROVA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – COD:S-17
Instruções

INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 
Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação 
de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer 
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da 
mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o 
candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa.

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou 
preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no 
Caderno de Questões na parte superior da folha.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa 
da Polis Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.

12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato.

13  Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.polisconcursos.com.br

BOA SORTE / BOA PROVA
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1°) Em relação ao idoso a garantia de prioridade compreende: Marque a alternativa correta.

I) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
II) Estabelecimento de mecanismo que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais de envelhecimento;
III) Estimulo as empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho;
IV) Todas as entidades de longa permanência, ou caso lar, são obrigados a firmar contrato de prestação de serviços a pessoa 
idosa abrigadas.

a) Estão corretas I, II, III e IV;
b) Estão corretas somente II, III e IV;
c) Estão corretas somente I e II;

d) Estão corretas somente III e IV;
e) Estão corretas somente I e IV.

2º) Marque a alternativa incorreta.

a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social;
b) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o 
estatuto do idoso, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade;
c) É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e 
sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantido na constituição e nas Leis;
d) É direito de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso;
e) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

3º) Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas.

(     ) Um dos direitos à liberdade da pessoa idosa compreende a pratica de esportes e de diversões;
(    ) Mesmo o idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, mas que tenha acima de 80 anos o médico é quem decide 
sobre seu tratamento;
(     ) O Dia Mundial do trabalho, 1º de maio, é a data-base dos aposentados e pensionistas;
(    ) Aos maiores de 60 anos fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbano e semi-urbano, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestado paralelamente aos serviços regulares.

Marque a alternativa correspondente à seqüência correta.

a)V, F, V, F;
b)V, V, F, V;

c) F, V, F, V;
d)V, V, V, V;

e)F, F, V, V.

4º) Nos programas habitacionais, publico ou subsidiados com recursos públicos o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel 
para moradia própria, observado o seguinte: Marque a alternativa correta.

I) Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensões;
II)Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso;
III) Implantação de equipamentos urbano comunitários voltados ao idoso;
IV) Reserva de 3% das Unidades residenciais para atendimento ao idoso.

a)Estão corretas I, II, III e IV;
b)Estão corretas somente I, II e III;

c) Estão corretas somente I, II e IV;
d)Estão corretas somente I e IV;

e)Está correta somente a I.

5º) Marque a alternativa incorreta.

a)Um dos direitos à liberdade da criança e adolescente compreende os seguintes aspectos: participar da vida política, na forma da 
Lei;

b)No Estatuto da criança e adolescente, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes;

c) A colocação em família substutiva far-se-á mediante, guarda, tutelar ou adoção;
d)  A colocação da criança ou adolescente em família substutiva estrangeira constitui medida expecional, somente admissível na 

modalidade de guarda;
e)A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins de direitos, inclusive previdenciárias.

6º) Da adoção de crianças e de adolescentes. Marque a alternativa correta.

I) É permitido de adoção por procuração;
II)O adotando deve contar com, no máximo 16 anos;
III) Podem adotar os maiores de vinte e um anos, dependendo do estado civil;
IV) O adolescente há de ser pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.

a)Estão corretas I, II, III e IV;
b)Estão corretas somente I, III e IV;
c) Estão corretas somente II, III e IV;
d)Está correta somente III;
e)Está correta somente IV.
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7º) Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas.
(     )  É direito do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 

ele não tiverem acesso na própria idade;
(   ) É direito do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino;
(     )   É direito do estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escolas as crianças de 0 a 8 anos de 

idade;
(    ) É direito do estado assegurar à criança e ao adolescente oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do 

adolescente trabalhar.

Marque a alternativa correspondente a seqüência correta.
a)V, F, F, V; b)F, F, F, F; c) V, V, V, V; d)F, V, F, V; e)F, F, V, V.

8º) Marque a alternativa incorreta.
a)É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz;
b)Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido;
c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 

governamental ou não governamental é permitido trabalho;
d)Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem;
e)Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.

9º) Marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
(     ) Um dos objetivos de política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência é a garantia de efetividade dos 

programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social;
(     ) Um dos instrumentos da política nacional para integração de pessoa portadora de deficiência é a fomento de tecnologia de 

bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, bem como a facilitação da importância de equipamento e 
fiscalização do comprimento de legislação pertinente á pessoa portadora de deficiência;

(    ) Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a 
qualquer cargo publico, por motivo derivado de sua deficiência;

(     ) A política nacional para integração de pessoa portadora de deficiência, em consonância com o programa nacional de direitos 
Humanos, obedecerá 03 princípios; um deles é respeito às pessoas portadoras de deficiência que devem receber igualdade 
de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismo.

Marque a alternativa correspondente à seqüência correta.
a)V, V, V, V; b)F, F, F, F; c) F, V, V, F; d)V, F, V, F; e)F, F, F, V.

10º) Marque a alternativa incorreta.
a)O Serviço Social enquanto profissão histórica e socialmente determinação, sofreu profundas modificações no pós – 64;
b)O Processo de modernização conservadora engedrou um mercado nacional de trabalho para os Assistentes Sociais, com a 

reestruturação do Estado;
c) O questionamento do Serviço Social “tradicional” no inicio da década de 60, não foi um processo restrito ao Brasil, mas um 

fenomento internacional, impulsionado pelos acontecimentos econômicos, sociais, políticos, ideológico e culturais da época;
d)A ABESS difundiu a perspectiva modernizadora;
e)O Serviço Social nos órgãos de Assistência Médica de previdência foi regulamentado em 1967 e previa as ações individuais e 

grupal;

11º) Marque a alternativa incorreta.
a) As três direções de profissão: a modernizadora, a reatualização de conservadorismo e a intenção de ruptura com o Serviço 

Social tradicional vão refletir, no Serviço Social, as forças que começam a tencionar e dinamizar a sociedade brasileira;
b) A introdução no Brasil do programa de Pós-graduação no inicio da década de 70, na PUC de São Paulo e Rio de Janeiro, 

apesar da orientação reatualização do conservadorismo, oportunização de debate sobre a formação pratica da profissão;
c) Os Assistentes Sociais brasileiros de posição progressiva, a partir de 1974 sentiram necessidade de se organizarem enquanto 

categoria, sensibilizados e estimulados pelo movimento de reorganização e revitalização do sindicalismo brasileiro e de outros 
movimentos sociais que despontavam no cenário nacional;

d) Segundo Neto as produções de Iamamoto (1982) são considerados como o coroamento da condição Acadêmica do projeto de 
ruptura, com sua maturidade intelectual e mediação para o seu desdobramentos para além das fronteiras universitárias;

e) O IV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais realizado no Rio de Janeiro, em 1982 teve como tema central do debate “a 
pratica profissional institucional do Assistente Social e a questão de assistência.

12º) Marque (V) para as Alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas.
(    ) É por meio instrumentalidade que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas 

e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível de realidade social no nível do cotidiano;
(     ) Todo trabalho social possui instrumentalidade a qual é construída na trajetória das profissões pelos seus agentes;
(    ) A utilidade social da  profissão está em responder as  necessidades das  classes sociais,  que se transformam por meio de 

muitas mediações em demandas para a profissão;
(    ) As políticas sociais além de sua dimensão econômica política, constituem-se também um conjunto de procedimentos técnico-

operativo, e necessitam de profissionais que atuem em dois campos: o de sua formulação e o de sua implementação.

Marque a alternativa correspondente a seqüência correta.
a)F, F, V, V; b)F, V, V, F; c) V, V, V, F; d)V, V, V, V; e)F, F, V, F.
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13º) Marque a alternativa incorreta.

a)A proteção social básica tem por referencia o serviço de acompanhamento de grupos territoriais até 3.000 famílias sob situação 
de vulnerabilidade, em núcleos com até 10.000 habitantes;

b)A ação da rede socioassistencial de proteção básica e especial é realizado diretamente por organizações governamentais ou 
mediante convênios, ajustes de parcerias com organizações e entidades de Assistência Social;

c) Família referenciada é aquela que vive em áreas caracterizada como de vulnerabilidade, definidos a partir de indicadores
estabelecidos por órgão federal, pactuados e deliberados;

d)O SUAS comporta quatro tipos de Gestão;
e)O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégia que organiza, regula e norteia a execução da 

política nacional de Assistência Social 2004, na perspectiva do SUAS.

14º) São eixos estruturantes de gestão do SUAS. Marque a alternativa correta.

I)     Territorialização
II)     Qualificação de recursos humanos;
III) Matricialidade socio-familiar;
IV) Descentralização política-administrativa.

a)Está correta somente III;
b)Estão corretas somente II e III;

c) Estão corretas somente II e IV;
d)Estão corretas I, II, III e IV;

e)Estão corretas somente II, III e IV.

15º) Para a proteção social de Assistência Social o principio de matricialidade socio-familiar significa que:

I) A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social;
II) O fortalecimento de possibilidades de convívio, educação e proteção social, na própria família, não restringe as 

responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade;
III) A família deve ser apoiado a ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e na educação de 

suas crianças e adolescente, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência;
IV) A defesa do direito à convivência familiar, na proteção da Assistência Social, supera o conceito de família como unidade 

econômica mera referência de calculo de rendimento per capita e a entende como núcleo afetivo, vinculado por laços 
consangüíneos, de aliança de afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizados em torno de 
ralações de gerações e gênero.

a)  Estão corretas I, II, III e IV;
b)  Estão corretas somente I, II e III;

c)  Estão corretas somente II, III e IV;
d)  Estão corretas somente I, III e IV;

e)  Estão corretas somente II e IV.

16º) Marque a alternativa incorreta.

a)  A segurança de acolhida é provida por meio de oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica 
e especializada;

b)  A segurança de acolhida supõe ações de abordagem em territórios de incidência de situação de risco, bem como a oferta de 
uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência, alojamentos, 
vagos de albergue e abrigos;

c)  A segurança de convívio exige a oferta publica de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional;
d)  A proteção social básica tem como objetivos prover atenções socioassitenciais a famílias e indivíduos que se encontrem em 

situação de risco pessoal e social;
e)  A proteção social de Assistência Social é hierarquizada em básica e especial.

17º) A dinâmica da rede socioassistencial em defesa dos direitos de cidadania: Marque a alternativa correta.

I) Sustenta a auto– organização do cidadão e da família no desenvolvimento de função publica;
II) Abre espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa no campo social, atuando sob o princípio de reciprocidade, 

baseada na identidade e reconhecimento concreto;
III) Considera o cidadão e a família não como objeto de intervenção, mas como sujeito protagonista da rede de ações de 

serviços;
IV) Identifica pessoas com redução de capacidade social, com deficiência ou abadono.

a)Estão corretas I, II, III e IV;
b)Estão corretas somente I, II e III;
c) Estão corretas somente I, III e IV;

d)Estão corretas somente II, III e IV;
e)Está correta somente I.

18º) Marque a alternativa incorreta.
a)  Transferência de renda são programas que visam o repasse direto de recursos dos fundos de Assistência Social aos 

beneficiários, como forma de acesso à renda;
b)  Serviços são atividades continuadas que visam a melhoria de vida da população e cujos ações estejam voltados para as 

necessidades básicas da população;
c)  Programas compõem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivos, potencializar e melhoras os benefícios e serviços assistenciais, se caracterizando como ações 
continuados;

d)  Benefícios eventuais visam o pagamento de auxilio por natalidade ou morte, ou para atender necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária;

e)  BPC, beneficio de prestação continuada é provido pelo governo Federal, consistindo no repasse de um (1) salário mínimo 
mensal ao idoso e a pessoa portadora de deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la 
suprida por sua família.
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19º) O Financiamento da política de Assistência Social, se dá com: Marque a alternativa correta.
I)    De forma direta e indireta;
II)    A participação de toda a sociedade;
III) Mediante contribuições sociais;
IV) Nos orçamentos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

a) Está correta somente IV;
b) Estão corretas somente II e IV;
c) Estão corretas somente I, II e III;

d) Estão corretas somente II, III e IV;
e) Estão corretas somente I, II, III e IV.

20º) Marque a alternativa incorreta.
a) Cuidado no domicilio é proteção social especial de alta complexidade;
b) Plantão social é proteção social especial de média complexidade;
c) Albergue é proteção social especial de alta complexidade;
d) Abordagem de sua é proteção social especial de média complexidade;
e)   Casa de passagem é proteção social especial de alta complexidade.

21º)  Análise as afirmações abaixo  e assinale a alternativa correta:
!" A  transmissão  perinatal através  da placenta é responsável  por 75  a 80% dos casos de AIDS pediátrica, esta situação esta 
associada ao aumento da  transmissão vertical CD4 elevado ou normal;  
!!" Os municípios  que já  recebem incentivos referentes a equipes  de projetos similares  ao PSF, de acordo com a portaria no.
1.348/GM, de 18 de  novembro  de 1999, e Incentivos de descentralização de Unidades de Saúde da FUNASA, de acordo com  
Portaria no. 1502/GM, de 22 de agosto de 2002, terão valores  correspondentes incorporados a seu PAB fixo a partir da publicação 
do teto financeiro do bloco da  Atenção Básica; 
!!!" Segundo  a Lei orgânica da Saúde, é da competência da esfera municipal  de governo promover a articulação  com os órgãos 
educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com  entidades representativas de formação de recursos 
humanos na área  da saúde; 

a) Todas estão corretas;
b) Somente a II esta correta; 
c) Somente a I e II estão corretas;

d) Somente a II e III estão corretas;
e) Somente a I esta correta.

22º) Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:
(  ) A atuação  integrada à rede municipal de equipes de saúde  da família e agentes comunitários  de saúde garante  um 

acréscimo percentual ao montante de recursos do PAB transferido às instâncias  locais; 
(   ) Os percentuais de acréscimo ao PAB não são cumulativos quando a população coberta pelo PSF e pelo PACS ou por  

estratégias  similares  for a mesma;
(    ) Coeficiente de letalidade é o coeficiente que permite aferir a gravidade de determinada doença; 
(    ) As parafilias  classicamente são conhecidas como  desvios ou perversões sexuais;
(    ) Todas as doenças  transmissíveis encontram-se com quadro  de tendência decrescentes  apesar de que ainda constituem –se 

num dos principais problemas da saúde pública; 

Assinale  a alternativa correta:

a) V,V,V,V,V; b) F,F,F,F,F,F; c) V,V,V,V,F; d) V,V,V,F,F; e) F,F,F,V,V.

23º) Considere, abaixo, as doenças  sexualmente transmissíveis (DST)  que correspondem  a um dos problemas de saúde pública 
mais comum em todo mundo. Correlacione as DST relacionadas com seus respectivos agentes abaixo:

1- Cancro mole                          
2- Donavanose                          
3- Linfogranuloma venéreo        
4- Sífilis       
5- Herpes genital simples          

(    ) calymmatobacterium granulomatis
(    ) Haemophilus ducreyi
(    ) treponema pallidum

(    ) chlamydia trachomatis
(    ) HSV

Com base nesta  correlação, a alternativa que apresenta a sequência correta é :
a) 2, 1, 4,3,5; b) 2,1, 4, 5, 3; c) 3,1,2,4, 5; d) 1,2, 4,5,3; e)  1,2,3, 4,5;

24º) Em relação ao Plano de reorganização da hipertensão arterial e diabetes mellitus assinale V para as verdadeiras e F para as 
falsas:

(    ) O objetivo deste plano é  reduzir o número  de atendimentos na atenção básica de saúde; 
(   ) As ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a capacitação de profissionais para atenção  secundária e 

terciária; 
(    ) O objetivo  deste plano  é reduzir o número de aposentadorias precoces; 
(   ) As  ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e início da 

terapêutica; 
(    ) O objetivo deste plano é reduzir o número de internações;

Assinale a alternativa correta:

a) V,V,V,V,V; b) V,F,V,V,F; c) F,F,V,V,V; d) F,F,V,V,F; e) F,V,F,F,V.  
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25º) Análise as alternativas abaixo:
(  2  )  As doenças infecciosas e parasitárias deixaram  de ser a principal    causa de morte  no Brasil;
(  2  )  Epidemias explosiva apresenta uma rápida progressão  até  atingir  a incidência máxima num curto espaço de tempo; 
( 2 )  Em relação  as doenças de notificação  compulsória a ocorrência de agravo inusitado à saúde deve ser notificado, 

independente de constar na Lista nacional de doenças e agravos de notificação Compulsória,  da  Portaria do Ministério da 
Saúde no. 5 de 21 de fevereiro de 2006; 

( 2 )  Uma  das prioridades do Pacto de gestão, conforme definido  na Portaria / GM no.  399, de 22/02/2006 é estabelecer as 
diretrizes para gestão do SUS, com ênfase no planejamento centrado no gestor  e na regionalização; 

( 2  )   O transtorno  misto de ansiedade  e depressão  inclui pacientes com sintomas de ansiedade e depressão  sem que  nenhum  
dos dois conjuntos de sintomas  considerados  separadamente  seja suficientemente  intenso  que justifique  um 
diagnóstico. Nesse transtorno , alguns sintomas autonômicos(tremor, palpitação,  boca seca, dor de estômago) podem estar 
presentes, mesmo que de forma intermitente. 

O somatório das afirmativas verdadeiras é:
a) 6; b) 8; c) 10; d) 4; e) 2;    

TEXTO – PARA AS QUESTÕES DE 26 a 30

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Para não dar parte de
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas 
as aflições do dia, como a última luz na varanda.
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. 
Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha 
para casa, Senhora, por favor.
(TREVISAN, Dalton. Apelo. In: BOSI, Alfredo, org. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1975, p. 190)

26º) Uma análise da forma como o texto  está construído nos leva a reconhecê-lo como um texto predominantemente:
a) Descritivo, através do qual se atribui qualidade aos lugares e às pessoas que compõem a cena.
b) Expositivo, em que alguns fenômenos são identificados, definidos e exemplificados.
c) Narrativo, organizado em seqüências temporais e com indicação circunstancial de lugar.
d) Dissertativo, com predominância de um tom crítico e taxativamente persuasivo.
e) Instrucional, que incita à ação; daí a força imperativa dos verbos.

27º) Como ocorre nos textos das cartas em geral, é muito atuante na linguagem desta (texto):
a) A função emotiva, de que é um bom exemplo a frase “Que fim levou o saca-rolhas?”
b) A função conativa, em expressões como “Venha para casa, Senhora, por favor”.
c) A exploração de frases argumentativas, como “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa”.
d) O discurso indireto, como “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham”.
e) O emprego de apostos, como na frase “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos”.

28º) O autor desta carta tem como principal objetivo:
a) Informar sobre a família, parabenizando a mulher pela viagem de férias que ela está fazendo.
b) Reforçar um vínculo de afeto, prometendo fidelidade eterna à mulher.
c) Convencer a mulher a voltar para casa, porque ele não agüenta mais a sua ausência.
d) Falar sobre a necessidade de uma empregada doméstica, para cuidar da organização da casa.
e) Demonstrar gratidão, solidariedade e confiança na imparcialidade da mulher.

29º) Os termos destacados nas alternativas abaixo indicam uma circunstância adverbial de lugar, EXCETO em:
a)    “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
b) ”Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.”
c) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
d) “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.”
e) “Venha para casa, Senhora, por favor.”

30º) A pluralização dos substantivos destacados só NÃO obriga a flexão do verbo em:
a)   “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
b)   “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.”
c)   “Venha para casa, Senhora, por favor.”
d)   “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
e)   “Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo.”







