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                                     Cargo: Assistente Social   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. No que se refere as Referências Teórico-Metodológicas e Ético-Políticas do serviço Social, não é correto afirmar: 
 

a) Como pressupostos ídeo-políticos, destacamos o comprometimento com a garantia dos direitos civis, sociais e políticos 
dos segmentos populares. 

b) A preocupação de análise dos serviços tendo em vista os direitos sociais, especialmente o direito à saúde, com vista a 
contribuir para qualidade do espaço público, para o controle social e, em última instância, para a manutenção de uma 
ordem social, é pressuposto ídeo-político para o Serviço Social 

c) Diante da complexidade do quadro que a ordem capitalista não consegue mais ocultar  a sustentação e encaminhamento 
de uma posição/ação vinculada a um projeto social radicalmente democrático e compromissado com os trabalhadores 
não estão determinados, exclusivamente, pela posição e encaminhamentos ético-políticos.   

d) A postura teórico-metodológica  interfere na construção de um projeto social, na medida, aqui, da capacidade dos sujeitos 
profissionais para captar a especificidade própria da realidade social objetivando uma prática consciente e crítica.  

e) Segundo a teoria social de Marx, para a qual o método é uma relação necessária entre sujeito que pesquisa/investigador 
e objeto pesquisado/realidade social, que permite ao sujeito reproduzir, idealmente, o movimento do objeto, 

 

2. Um assistente social crítico e propositivo exige um determinado perfil: profissional que atua nas expressões da questão 
social, formulando e implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, 
empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais, dotado de formação intelectual e cultural 
generalista e crítica, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e no mercado de 
trabalho (ABEPSS/2003). 

 

Este perfil coloca a exigência de uma capacitação teórico-metodológica, ético política e técnico-operativa que possibilite ao 
assistente social: 

 

a) Apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva segmentada; 
b) Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento do 

capitalismo no país; 
c) Compreensão do significado social da profissão e entendimento do momento atual, desconsiderando as práticas 

anteriores e seu processo histórico que denigrem a imagem do serviço social. 
d) Identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais p enfrentamento da questão 

social, considerando as  características do espaço público. 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 

3. É no planejamento do Serviço Social e das ações que os assistentes sociais/equipes se preparam para trabalhar. O produto 
resultante do planejamento, não é um simples documento a ser consultado. É um instrumento de luta, de negociação, de 
registro da prática. Se a formação profissional oferece os instrumentos teóricos para captar o movimento da realidade social 
é ao projetar suas ações que os profissionais se transformam em “recurso vivo” podendo, assim, contribuir com os usuários 
na busca por transformações das suas condições de vida e de trabalho, ou seja, promover a saúde. É neste sentido que 
podemos identificar um profissional propositivo e não passivo. No que se refere ao planejamento, podemos considerar 
como corretas todas as afirmações abaixo, EXCETO: 

  

a) Organizar e realizar a atenção aos direitos e o acesso ao Serviço Social, a partir da demanda das instituições  (públicas 
ou privadas) o que significa ter como referência,  essas demandas para pautar as políticas sociais. 

b) Priorizar, como assegurado na proposta do Sistema Único de Saúde, ações de promoção da saúde e de prevenção de 
doenças, danos, agravos, e riscos,independente do tipo de unidade, sem prejuízo do tratamento e da reabilitação. 

c) Realizar e publicizar estudos sócio-econômicos, não só de quem solicita e acessa os recursos disponibilizados pelas 
políticas sociais, mas dos que não conseguem acesso, para que sejam analisados, divulgados e conhecidos, pelos 
usuários, planejadores e gestores, Conselhos. 

d) Identificar e priorizar as necessidades sociais de saúde e demandas dos usuários para além das demandas espontâneas, 
sem negar as requisições institucionais, historicamente, fruto do mau funcionamento da rede de saúde.  

e) Pensar a profissão, não para atuar junto a indivíduos isolados, mas junto a grupos e segmentos da classe trabalhadora 
que têm interesses e necessidades individuais que expressam interesses e necessidades coletivas  

 

4. Organizar a prática do Serviço Social na saúde tendo como referência a seguridade social ampliada exige: 
 

a) Conhecimento da política de saúde apenas, visto que é  ela que orientará a prática cotidiana; 
b) Conhecimento da rede de serviços de saúde e das demais políticas públicas, como serviços interdisciplinares e 

complementares; 
c) Conhecimento especializado em psiquiatria para colaborar com os diagnósticos  (reais e potenciais da rede/unidade de 

saúde); 
d) Da identificação das demandas, requisições e exigências das instituições para o Serviço Social, visto ser estas demandas 

que guiarão a prática profissional 
e) Da identificação das requisições e exigências  dos demais profissionais de saúde para o Serviço Social, o que vai indicar 

as necessidades do profissional por especializações específicas 
 

5. No que compete ao SUS, cabe aos assistentes sociais: 
 

I.  Participar da assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; 
II.  Participar em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de 

trabalho; 
III.  Participar da comunicação às instâncias competentes sobre doenças originadas no processo de trabalho, buscando a 

colaboração das entidades sindicais; 
 

a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
c) Todas as alternativas estão incorretas 

d) Apenas  alternativa I está correta 
e) Apenas a alternativa II está correta 
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6. Os profissionais de saúde, como os demais trabalhadores, estão, também, sujeitos aos riscos profissionais e, portanto, 
expostos aos acidentes do trabalho, às doenças profissionais e às doenças do trabalho. Quanto a essa informação, marque 
a alternativa correta: 

 
a) Doenças profissionais são aquelas inerentes ao desempenho das atividades loborais, que se apresentam como síndrome 

típica em outros trabalhadores de mesma situação, que têm um fator etiológico conhecido; 
b) Doenças do trabalho, são tidas como aquelas provenientes de certas condições especiais que determinado tipo de 

trabalho venha sendo realizado e, por isso, rotuladas de doenças, porisso mais fáceis de serem identificadas;  
c) È  fácil fazer a diferença entre doenças profissionais e doenças do trabalho;  
d) Enfermidades por vícios ergonômicos são consideradas doenças do Trabalho;  
e) Algumas doenças infecciosas e parasitárias podem ser consideradas doenças profissionais. 
 
7.  Ao contribuir para ampliar, facilitar e realizar o acesso aos direitos, os assistentes sociais podem trazer ganhos para os 

usuários a partir de uma prática que: 
 

I.  Resgata o exercício de uma consciência individual: consciência do direito do cidadão e do dever do Estado; 
II.  Resgata o exercício de uma consciência individual sobre a saúde: consciência da saúde como direito do cidadão e dever 

do Estado; 
III.  Efetiva a atenção aos trabalhadores por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 
 
a) Apenas a alternativa I está correta 
b) Apenas a alternativas II está correta 
c) Apenas a alternativa III está correta 
d) Apenas a alternativas I e II estão corretas 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
8. O Serviço Social no país passou por vários processos de conceituação e reconceituação, no que se refere a esse 

movimento podemos afirmar como alternativas verdadeiras EXCETO: 
 
a) Nos anos 60 e 70 há um movimento de renovação na profissão, que se expressa em termos tanto da reatualização do 

tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo.  
b) Com os “ventos democráticos” dos anos 80, inaugura-se o debate da Ética no Serviço Social, buscando-se romper com a 

ética da neutralidade e com o tradicionalismo filosófico fundado na ética neotomista e no humanismo cristão.  
c) Assume-se claramente no Código de Ética Profissional, aprovado em 1989, a idéia de “compromisso com a classe 

trabalhadora”.  
d) O Código traz também outro avanço: a ruptura com o corporativismo profissional, inaugurando a percepção do valor da 

denúncia (inclusive a formulada por usuários). No âmbito da formação profissional, busca-se a ultrapassagem do 
tradicionalismo teórico-metodológico e ético-político.  

e) Nos anos 90, se verificam no âmbito do Serviço Social os efeitos do neoliberalismo, da flexibilização da economia e 
reestruturação no mundo do trabalho, da minimalização do Estado e da retração dos direitos sociais.  

 
9. Em 1988, surgiu a Constituição Federativa do Brasil (que vigora até os dias atuais) que veio assegurar os direitos e deveres 

pertinentes à sociedade e ao Estado. No que se refere a política de Saúde podemos afirmar: 
 
a)  a saúde é definida como dever do Estado e da sociedade e direito do cidadão e seu acesso deve ser igualitário e 

universalizante.  
b) Em 1989, é regulamentado o SUS (Sistema Único de Saúde), que já havia sido definido pela Constituição de 1988.  
c) A regulamentação do SUS está baseada num modelo de saúde que atenda as demandas da população, consolidando a 

saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e pela sociedade, através de “ações e serviços de saúde prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais e da sociedade civil”  

d) O SUS pressupõe os seguintes princípios: integralidade, universalidade, descentralização,equidade e participação 
popular.  

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
10. Os novos moldes da assistência psiquiátrica necessitam de equipes multiprofissionais que dêem conta das demandas em 

todos os seus níveis e especificidades. Dentro dessas novas modalidades de serviços de saúde mental encontra-se o 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que se configura num espaço de atuação do Serviço Social. No que se refere a 
prática profissional do assistente social no CAPS, podemos afirmar: 

 
a) Nas instituições, a prática de ações terapêuticas é realizada pelo conjunto de profissionais de saúde como os médicos, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. A prática do serviço social não se inclui na lista de ações terapêuticas. 
b) A interdição oferecida pela medicina psiquiátrica no CAPS vai definir a intervenção da equipe multiprofissional, o 

Assistente Social realiza apenas o acolhimento das famílias encaminhando o paciente para o atendimento medico. 
c) No CAPS, o  Serviço Social está sempre subordinado à Psiquiatria, trabalha com as famílias proporcionando suporte 

acerca do transtorno e ações terapêuticas dentro da instituição. 
d)  visando, principalmente, a manutenção dos usuários dentro dos moldes do tratamento atribuídos pelos profissionais de 

psiquiatria, através de terapias que contemplem as questões sociais, pois estão alheias das teorias biológicas e 
psicológicas. 

e) o Serviço Social em Saúde Mental precisa estar atrelado a outras áreas do conhecimento, fazendo uma leitura crítica 
destas para dar conta das demandas institucionais sem perder de vista a criticidade e a visão histórica dos processos que 
envolvem a problemática do usuário. 
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11. O SUAS é a organização de uma rede de serviços, ações e benefícios da Assistência Social, de diferentes complexidades 
que se dividem em níveis de proteção social. No que se refere a esse sistema, podemos afirmar:         

            

a) Vem reafirmar um  modelo de gestão, já definido  na Constituição de 1988 , através de um pacto Federativo, definindo as 
competências das instancias de poder (União, Estado e Municípios), 

b) Estrutura os programas, benefícios  e projetos por níveis de proteção inicial, básica e especial; 
c) Define a centralidade no indivíduo como membro de uma família desestruturada. 
d) Define o CRAS e o CREAS como as unidades de referência da Política de Assistência Social 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 

12. Segundo a Política Nacional de Assistência Social, constituem-se como programas, projetos, serviços ou benefícios de 
Proteção Social Básica, EXCETO: 

 

a) Bolsa Família - Programa de transferência de renda;  
b) Benefício de Prestação continuada; 
c) Projovem 

d) Centro de convivência de idosos 
e) PAIF 

 

13. A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente listam 
diversos direitos que devem ser alvo de proteção prioritariamente pelo Estado, pela família e pela sociedade  a fim de 
garantir uma existência digna e o desenvolvimento pleno da criança e adolescente. Quanto a esses direitos, podemos 
afirmar: 

 

a) o art. 4.º do ECA  determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. 

b) Para garantir a efetivação dos direitos é que o ECA determina que seja assegurado a gestante o acompanhamento pré-
natal no sistema único de saúde, determina ainda que se possível, preferencialmente, o médico que fez o 
acompanhamento no pré-natal seja o que realizará o parto e mais que o Poder Público garanta a alimentação do recém-
nascido. 

c) O ECA não destina nenhum artigo específico que garanta o direito à alimentação 
d)  O direito ao respeito, conforme art. 17 do ECA, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente. 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 

14. Após sete anos tramitando no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pelo 
presidente da República no mês seguinte, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais 
abrangente que a Política Nacional do Idoso, lei de 1994 que dava garantias à terceira idade, o estatuto institui penas 
severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. No que se refere aos direitos dos idosos todas 
as alternativas abaixo estão corretas EXCETO: 

 

a) O idoso tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS).  
b) A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado (hipertensão, diabetes etc.), deve ser 

gratuita, assim como a de próteses e órteses. 
c) Os planos de saúde não podem reajustar as mensalidades de acordo com o critério da idade. 
d) O idoso internado ou em observação em qualquer unidade de saúde tem direito a acompanhante, pelo tempo 

determinado pelo profissional de saúde que o atende. 
e) Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, 

serão condenadas a penas de até  6 anos de detenção e multa. 
 

15. Estudiosos e teóricos do Serviço Social, definem 03 competências para o Assistente Social. Leia as afirmativas abaixo 
marque a alternativa correta. 

 

I.  Competência ético-política – o Assistente Social  é um profi ssional “neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações 
de poder e de forças sociais da sociedade capitalista – relações essas que são contraditórias.  

II.  Competência teórico-metodológica – o profissional deve ser qualifi cado para conhecer a realidade social, política, 
econômica e cultural com a qual trabalha.  

III.  Competência técnico-operativa – o profi ssional deve conhecer, se apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de habilidades 
técnicas que permitam  desenvolver as ações profi ssionais junto à população usuária e às instituições não 
governamentais, desvinculando-se da lógica imposta pelas instituições do Estado. 

 

a) Apenas a alternativa I está correta; 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
c) Apenas a alternativa II está correta 

d) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
e) Toas as alternativas estão corretas 

 

16. A Constituição de 1988 fortalece a participação popular no processo de controle das políticas públicas através da 
implementação dos Conselhos Setoriais. Leia as alternativas abaixo e marque a correta: 

 

a) A lei criou a obrigatoriedade de organização e funcionamento dos Conselhos de Saúde, nos níveis nacional, estadual e 
municipal, além dos sub- conselhos regionais. 

b) De caráter temporário e deliberativo, os Conselhos são órgãos colegiados compostos por representantes do Governo, 
prestadores de serviços públicos e privados, profissionais de saúde e usuários. 

c) Por ser paritário, cada segmento que compõe o conselho tem uma representação de 25%. 
d)  As competências legais estabelecidas para os Conselhos de Saúde passam a permitir o exercício da autonomia e da 

responsabilidade dos principais interessados no sistema de saúde, os usuários. 
e) Os Conselhos poderem atuar na formulação, execução e no controle  da política de saúde nas três esferas de governo, 

inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.  



Assistente Social                                                                                        Select Consultoria e Assessoria 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO                                                                              5 
 

17. Apesar da aparente simplicidade, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são hoje consideradas um grave problema 
de saúde pública por sua magnitude, pela dificuldade das pessoas identificarem seus sintomas e, principalmente, por serem 
grandes facilitadores da transmissão do HIV. Sobre isso,  marque a alternativa INCORRETA: 

 
a) O tratamento imediato das DST é fundamental pois as feridas, inflamações, corrimentos e verrugas nos órgãos genitais 

são portas de entrada para outras DST. 
b) Com exceção das causadas por vírus , existe cura para todas DST, se o tratamento for feito adequadamente.  
c) um tratamento eficiente para as DST’s envolve cuidados médicos, higiene pessoal, medicação adequada e 

aconselhamento. Envolve, também, o tratamento rápido e breve das parcerias sexuais, postura que reflete a preocupação 
com a interrupção da cadeia de transmissão das DST. 

d) D)São doenças  sexualmente transmissíveis: AIDS, sífilis, herpes, candidíase, cancro, HPV e gonorréia. 
e) Assim como a AIDS, outras DST”s como sífilis, herpes e HPV não tem cura 
 

18. O BPC - Benefício de Prestação Continuada é um direito constitucionalmente assegurado e regulamentado pela Lei i nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993. Leia as afirmativas abaixo e em seguida marque a alternativa correta: 
 

I.  No caso da pessoa idosa, a partir do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o BPC de uma pessoa 
idosa NÃO pode entrar no cálculo da renda familiar para concessão do benefício a outro idoso membro da mesma 
família. 

II.  Os beneficiários não podem acumular o BPC com outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 
salvo de assistência médica. 

III.  O Benefício de Prestação Continuada pode ser concedido a mais de um membro da família, desde que a renda familiar 
seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente.  

 
a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
e) Apenas a alternativa I está correta 
 

19. Segundo a LOAS, são objetivos da Assistência Social, EXCETO: 

 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
c) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
d) a garantia de l (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família .  
e) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 

públicas; 
 

20. Do ponto de vista do município , podemos considerar fontes de financiamento do SUS , EXCETO: 

 
a) Recursos do Tesouro municipal, provenientes da arrecadação de impostos e taxas municipais e repasse de receita 

tributária dos outros níveis da federação.  
b) Repasses federais baseados em valor per capita ou valor global.  
c) Repasses federais provenientes da remuneração de serviços prestados. 
d)  Receita de serviços prestados a empresas, seguradoras e planos de saúde particulares.  
e)  Transferências federais provenientes da arrecadação da CPMF 
 
21. Os componentes das variáveis sócio-econômicas relacionados à pessoa na distribuição de doenças e causas de morte são 

comprovados epidemiologicamente através de: 
 
a) Raça, uso de drogas e escolaridade 
b) Comportamento alimentar, atividade física e uso de drogas 
c) Estado fisiológico, estado de nutrição e resistência individual 
d) Ocupação, renda familiar e nível de instrução 
e) Raça, cultura e religião 
 
22. O coeficiente de prevalência de uma determinada doença expressa: 
 
a) O número de casos notificados 
b) O número de casos conhecidos 
c) O número de casos subnotificados 

d) O número de casos existentes 
e) O número estimado de casos 

 
23. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte das atribuições do Sistema Único de Saúde: 
 
a) Controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde 
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica 
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho 
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico 
e) Proteger o trabalhador e a gestante em situação de desemprego 
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24. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte dos objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida: 
 
a) Atenção à saúde do idoso 
b) Redução da mortalidade infantil e materna 
c) Saúde do trabalhador 

d) Controle do câncer de próstata  
e) Saúde mental 

 
25. A ocorrência, numa comunidade ou região, do aumento inesperado de casos de uma doença é denominada: 
 
a) Endemia 
b) Epidemia 
c) Prevalência 

d) Incidência 
e) Pandemia 

 
Texto I 

Um mistério no centro da Terra 

Pesquisa americana que sugere a existência de água  

nas profundezas do planeta parece nascida de uma  

das aventuras fantásticas de Júlio Verne 

Leandro Narloch 

Divulgação 

 

No coração do planeta 

Cena do filme Viagem ao Centro da Terra, de 2008. O fascínio de um mundo 

desconhecido sob nossos pés 

Em Viagem ao Centro da Terra, o clássico de Júlio Verne, um grupo de aventureiros desce por uma fenda na crosta terrestre e 

encontra um mundo inteiramente novo, dentro de um espaço oco existente no centro do planeta. Nesse universo subterrâneo 

há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que morreu em 1905, escreveu sobre 

viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o foguete e o avião fossem inventados. 

Agora parece que ele também estava correto, pelo menos em parte, sobre a existência de um mar no interior da Terra. Um 

estudo produzido por cientistas da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, divulgado na quinta-feira passada, 

sugere a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Não são lagos 

nem cascatas encantadoras como os da ficção científica de Verne. Mas, de qualquer forma, a pesquisa revela a presença de 

água em profundidades antes inimagináveis.  

O objetivo dos oceanógrafos era fazer uma análise inédita da condutividade elétrica do manto terrestre, em profundidades que 

chegaram a 1 600 quilômetros. O manto é a camada viscosa, com quase 3 000 quilômetros de espessura, que separa a 

superfície do núcleo sólido da Terra. O estudo mediu a condutividade em 59 pontos do planeta. Percebeu-se então que em 

certas partes do manto a capacidade de conduzir energia é dez vezes maior do que em outras áreas. "É provável que haja 

água no interior das rochas, já que ela é um ótimo condutor de eletricidade", disse a VEJA o americano Adam Schultz, geólogo 

e um dos autores da pesquisa.  

A explicação para a existência dessa umidade está relacionada ao movimento das placas tectônicas, os blocos rígidos que 

sustentam a superfície da Terra. As placas se moveram e se chocaram, separando os continentes, formando cordilheiras e 

áreas de subducção – quando uma placa empurra outra para baixo. A placa que afunda leva para as profundezas elementos 

da superfície, como a umidade e até mesmo água do mar. A água só é liberada se a placa tectônica derreter, formando o 

magma, as rochas incandescentes que alimentam vulcões. Se isso não acontecer, ela permanecerá entre as rochas.  

Revista Veja, edição 2127, ano 42 nº 34, 26 de agosto de 2009. 
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26. Sobre o texto I podemos afirmar: 
 
a) É dissertativo/argumentativo e procura enfatizar sua argumentação comparando o fato dissertado com um fato ocorrido na 

ficção. 
b) É narrativo com alguns parágrafos dissertativos, uma vez que narra as viagens de Júlio Verne ao passo que explica a 

pesquisa dos cientistas americanos. 
c) É expositivo. Comprava-se isso através dos conceitos explicados e exemplificados através da obra literária. 
d) É descritivo com aspectos dissertativos: ao passo que descreve a obra, relata a pesquisa e expõe os fatos reais. 
e) É argumentativo; entretanto ao utilizar das estatísticas torna-se conceitual e perde o caráter dissertativo. 
 
27. No primeiro parágrafo do texto, podemos observar: 
 
I.   O uso do “agora” implica tempo da ação e pressupõe a descrença remetida ao autor de Viagens ao centro da Terra 

anteriormente. 
II.   A expressão “ pelo menos em parte” isenta o autor do texto da possibilidade de ser mal interpretado pelos leitores, ao 

afirmar que Júlio Verne está correto. 
III.   A argumentação busca base científica que afirma a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 

quilômetros abaixo da crosta terrestre. 
IV.   Na expressão “um sistema misterioso de iluminação” temos um adjetivo que contribui para argumentação do autor que, 

com ele, tenta exagerar e ironizar o termo. 
 
Estão corretas apenas:  
 
a) I, II e III 
b) II e IV 

c) I e III 
d) I e II 

e) I, III e IV 

 
28.  “Nesse universo subterrâneo há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que morreu 

em 1905, escreveu sobre viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o foguete e 
o avião fossem inventados.” Analisando esse trecho, podemos apontar como incorretas as proposições: 

 
I.   O verbo haver é impessoal e não pode ser flexionado no plural, assim como em “ Haviam discutido a questão do meio 

ambiente”. 
II.   A primeira ocorrência do QUE é uma explicação e ele atua como conjunção integrante. 

III.   As preposições AO, A e PELOS complementam o termo regente viagens. 
IV.   O sujeito do verbo “fossem” poderia ser escrito no singular caso houvesse escrito um termo resumitivo. 
 
a) Apenas I e III 
b) Apenas I e II 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e IV 

 
29. Analisando o terceiro parágrafo, podemos inferir que: 
 
I.   Os blocos rígidos que sustentam a superfície da Terra são as placas tectônicas. 

II.   A umidade e a água do mar são apenas alguns elementos da superfície. 
III.   Há uma condição expressa para que a água seja liberada: as placas devem se mover e se chocar. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I b) I e II c) III d) II e) I, II e III 
 
30. No título “ um mistério no centro da Terra” o termo destacado é retomado ao longo do texto através da explicação do que 

seria esse mistério. São palavras que retomam o termo: 
 
I.   pesquisa 

II.   profundezas 
III.   estudo 
IV.   universo subterrâneo 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas I e III 
d) Apenas II e III 

e) Apenas II, III e IV 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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