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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 ASSISTENTE SOCIAL 
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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - BEHRING e BOSCHETTI (2006) afirmam que os 
impostos e contribuições terminam por incidir sobre os 
trabalhadores, visto que são remetidos ao consumo, de 
forma que a tributação não promove redistribuição de 
renda e riqueza, contribuindo, ao contrário, para sua 
concentração. Ao fazer essa análise as autoras estão 
fazendo referência a /ao: 

A) Carga tributária progressiva 
B) Orçamento fiscal da seguridade social 
C) Tributação sobre o patrimônio 
D) Orçamento público da seguridade social 
E) Carga tributária regressiva 

 
02 - As políticas sociais a partir dos anos de 1990 têm sido 
reconfiguradas, apesar de o país ter criado 
constitucionalmente um sistema de seguridade social 
representado pela previdência, saúde e assistência social. 
Todavia, essas políticas tem se confrontado com: 

I. A reestruturação produtiva que provoca o 
desemprego de longa duração; 

II. As mudanças na organização do trabalho com a 
precarização das relações de trabalho; 

III. A tendência de crescimento dos gastos públicos 
com a seguridade social  

IV. A hegemonia neoliberal que implica a redução dos 
gastos públicos com os sistemas de proteção 
social; 

V. A redução na arrecadação de impostos diretos e 
indiretos na esfera estatal. 
 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos.  

A) I, III, V 
B) II, III, IV 
C) I, II, IV 
D) II, IV, V 
E) I, III, V 

 
03 - Com a introdução da política neoliberal no Brasil, nos 
anos 90 do século XX, a tendência no campo das políticas 
e direitos sociais tem sido de restrição de gastos públicos 
sob o argumento da crise fiscal do Estado. Nesse processo 
a pauperização das políticas sociais materializa-se, 
segundo Boschetti e Behring (2006) em: 

A) Ações fragmentadas e desarticuladas entre si, mas 
com perspectiva de assegurar os princípios 
constitucionais. 

B) Programas que mantêm os direitos constitucionais 
intocáveis, desde que seja efetuado pagamento 
para ter acesso. 

C) Ações universalistas e uniformes mediante 
contribuição para ter acesso aos benefícios. 

D) Ações pontuais, fragmentadas, desarticuladas e 
pulverizadas direcionadas para combater os 
efeitos perversos da crise. 

E) Programas sociais com caráter lucrativo para o 
capital, em especial para o capital financeiro 
internacional. 

 
 

04 - Ao analisar as propostas de combate a pobreza no 
atual estágio do capitalismo na sociedade contemporânea, 
surge uma tendência que segundo Ademir Silva (2004) faz 
apelo a “responsabilidade social, ao compromisso com a 
preservação ambiental, à compatibilização 
economicamente correta do lucro com a ética”. Esse 
conceito refere-se a: 

A) Estratégia redistributiva. 
B) Filantropia empresarial. 
C) Cooperação global. 
D) Refilantropização social. 
E) Inclusão social precária. 

 
05 - SILVA (2004), afirma que a tendência atual nas novas 
formas de gestão social no Brasil, pós reforma do Estado e 
ascensão da política neoliberal é de complementaridade no 
campo da prestação de serviços sociais. Nesse sentido, três 
modalidades de organizações se destacam: 

I. Organizações Sociais; 
II. Organizações Filantrópicas; 

III. Organizações da sociedade civil de interesse 
público; 

IV. Organizações Privadas; 
V. Organizações de interesse social 

 

Somente estão corretos os itens 
A) I, III, IV 
B) II, III, V 
C) III, IV, V 
D) II, IV, V 
E) I, II, III 

 
06 - Para Carvalho (1999), no atual contexto globalizado a 
gestão da política social apresenta uma modalidade 
denominada de gestão social participativa que prevê: 

A) O fortalecimento da sociedade civil para decisões 
negociadas, por políticas e programas sociais. 

B) A manutenção do receituário neoliberal na questão 
da equidade social. 

C) Maior operacionalidade com o risco da 
refilantropização dos direitos dos cidadãos. 

D) As centralidades das decisões permanecem na 
esfera do Estado. 

E) A capacidade de articular iniciativas múltiplas a 
partir da figura do voluntariado. 

 
07 - Para RAICHELIS (2008), se constitui numa forma de 
melhor utilização dos recursos humanos, financeiros ou 
materiais, com vistas a alcançar melhores resultados com 
impacto nas condições de vida da população. Essa reflexão 
da autora refere-se a (ao): 

A) Trabalho continuado no campo social. 
B) Planejamento nas políticas sociais. 
C) Participação dos cidadãos no planejamento das 

políticas. 
D) Intersetorialidade nas políticas sociais. 
E) Nova formatação no campo das políticas sociais. 
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08 - Pensar a prática profissional do assistente social em 
sintonia com o projeto ético-político que tem a democracia 
e a justiça social como base, desafia o profissional a 
articular as expressões da questão social com: 
I) O território local; 
II) A conjuntura contemporânea; 
III) A estrutura social, política e econômica; 
IV) O controle social das famílias; 
V) A naturalização da pobreza. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos.  

A) 3 
B) 2 
C) 1 
D) 4 
E) 5 

 
09 - “O surgimento da profissão do assistente social é um 
produto da síntese dos projetos político-econômicos que 
operam no desenvolvimento histórico, onde se reproduz 
material e ideologicamente a fração de classe hegemônica, 
quando, no contexto do capitalismo na sua idade 
monopolista, o Estado toma para si à questão social” 
(MONTAÑO, 2009, 30). O autor está analisando o 
surgimento da profissão a partir da perspectiva: 

A) Endogenista. 
B) Eclética. 
C) Histórico-crítica. 
D) Pluralista. 
E) Cientificista. 

 
10 - A legitimidade profissional do assistente social é 
tencionada por duas dimensões emanadas do processo 
necessidade / demanda / resposta. Essas dimensões 
apontadas por Montaño (2009) são: 

A) Dimensão subalterna e política. 
B) Dimensão política e função. 
C) Dimensão hegemônica e burguesa. 
D) Dimensão educativa e subalterna. 
E) Dimensão hegemônica e subalterna. 

 
11 - Ao analisar o Serviço Social no contexto da 
globalização e todas as mudanças das condições do capital 
e da sociedade, FALEIROS (1999) afirma que: 
I) O desafio é trabalhar a inserção social de grande parcela 
de trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho. 
II) Articular redes, território, cultura, informação e 
protagonismo dos usuários na dinâmica da democracia e 
cidadania. 
III) Trabalhar, sempre que possível, para fortalecer a 
terceirização nos processos sociais. 
IV) Reforçar o trabalho que tem caráter adaptativo do 
trabalhador a nova ordem societária. 
V) Enaltecer o comunitarismo como forma de rejeitar o 
crescente processo de exclusão social em curso. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos.  

A) 2 
B) 4 
C) 1 
D) 0 
E) 3 

12 - No Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a 
Rede SUAS tem por objetivos. 
I. Integrar dados e informações nos três níveis de gestão, 

garantindo a comunicação entre os entes federados; 
II. Trabalhar dados operacionais e gerenciais visando à 

criação de indicadores de processos e resultados; 
III. Dar suporte à operação, à gestão, financiamento e 

controle social do SUAS, ao monitoramento e avaliação 
de programas, serviços, projetos e benefícios; 

IV. Identificar e conhecer o usuário da assistência social e 
seu movimento no campo da proteção social básica e 
especial; 

V.Atualização permanente dos gestores, além de permitir 
controlar as ações destes no campo da proteção social. 

 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos. 

A) III, II, IV 
B) I, II, III 
C) Todas estão corretas exceto a IV 
D) Todas estão erradas. 
E) I, II, III, IV exceto a V 

 
13 - “È um sistema com acesso totalmente aberto à 
população, onde disponibiliza informações sobre a 
cobertura e o detalhamento dos valores transferidos para os 
municípios, organizados por eixo de proteção social” 
(TAPAJÓS, 2006, p.197). A autora refere-se a: 

A) Geo SUAS 
B) CadSUAS 
C) InfoSUAS 
D) SigSUAS 
E) SISCON 

 
14 - O artigo 194 da Constituição Federal de 1988 define 
objetivos para a seguridade social. Quanto aos objetivos 
todos os itens listados abaixo estão corretos EXCETO: 

A) Universalidade de cobertura e atendimento; 
B) Caráter democrático e centralizado da gestão 

administrativa. 
C) Irredutibilidade do valor dos benefícios; 
D) Equidade na forma de participação no custeio; 
E) Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; 
 
15 - O SUAS tem um modelo de gestão descentralizado e 
participativo que regula e organiza as ações 
socioassistenciais em todo território nacional e apresenta 
os seguintes eixos estruturantes: 
I) Matricialidade sociofamiliar; 
II) Descentralização político-administrativa e territorial; 
III) Novas bases de relação entre Estado e sociedade civil; 
IV) Financiamento e controle social; 
V) Informação, monitoramento e avaliação. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos.  

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 0 
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16 - A Lei 8.080/90 regula em todo território nacional o 
Sistema Único de Saúde e estabelece determinados 
objetivos e atribuições do sistema. Assinale a alternativa 
que elenca corretamente dos objetivos do SUS. 

A) Vigilância epidemiológica; controle do sangue. 
B) Controle de medicamentos; colaboração na 

proteção do meio ambiente. 
C) Participação na formulação da política de sangue; 

vigilância sanitária. 
D) Vigilância sanitária e controle de produtos 

inofensivos a saúde da população. 
E) A vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
17 - Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. O 
texto citado refere-se a: 

A) Vigilância Epidemiológica; 
B) Pacto Pela Vida; 
C) Política de Atenção Básica; 
D) Estratégia de Saúde da Família; 
E) Saúde no Sistema Penitenciário 

 
18 - A Estratégia de Saúde da Família, visa a reorganização da 
Atenção Básica no país e tem como princípios: 

I. Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
atenção básica nos territórios em que as Equipes 
Saúde da Família atuam; 

II. Ser um espaço de construção da cidadania; 
III. Buscar a integração com instituições e organizações 

sociais, em especial em sua área de abrangência, 
para o desenvolvimento de parcerias; 

IV. Definir um plano de ação de acordo com o Plano 
Nacional de Saúde; 

V. Realizar e manter atualizado o cadastro dos Agentes 
Comunitários de Saúde. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos. 

A) II, III, IV 
B) I, II, III 
C) III, IV, V 
D) I, IV, V 
E) I, II, IV 

 
19 - No entendimento de Marilda Iamamoto (2004), as 
estratégias para o enfrentamento da questão social tem sido 
tensionadas por projetos sociais distintos. Nesse processo 
são fundamentais ações voltadas para o / a: 

A) Fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos 
sociais e a necessidade de organização para a sua 
defesa. 

B) Subordinação dos direitos sociais a lógica 
orçamentária e a política econômica de corte 
neoliberal. 

C) Desenvolvimento de um trabalho de base com os 
movimentos sociais. 

D) Leitura criteriosa dos orçamentos governamentais 
como forma de viabilizar os direitos sociais. 

E) Reforçar o caráter filantrópico e assistencialista 
dos programas sociais mercantilizados. 

20 - Abordar expressões da questão social brasileira na 
atualidade é enfrentar uma temática ampla e complexa. A 
autora YAZBEK (2004), ao analisar a questão social 
contemporânea privilegia três indicadores centrais: 

A) Pobreza, exclusão social e violência. 
B) Exclusão social, desagregação social e violência. 
C) Pobreza, exclusão social e subalternidade. 
D) Desagregação social, violência e subalternidade. 
E) Subalternidade, desfiliação e violência social. 

 
21 - Diz respeito à ausência de protagonismo, de poder, 
expressando a dominação e a exploração, se expressa em 
um amplo e diverso conjunto de perspectivas, 
características, ações, interesses e pluralidade que 
configura um amplo leque de desigualdades, injustiças e 
opressões (YAZBEK, 2004). A autora está fazendo 
referência a (ao): 

A) Desfiliação social. 
B) Subalternidade da população. 
C) Violência da pobreza. 
D) Exclusão social de grupos sociais; 
E) Sociabilidade do capital. 

 
22 - Segundo Marcelo Braz (2004), o projeto profissional 
do Serviço Social, denominado de Projeto Ético-Político 
apresenta dimensões constituintes, articuladas entre si, que 
lhe asseguram concreção histórico-social. As dimensões 
em questão são: 
I) Dimensão teórica. 
II) Dimensão jurídico-política. 
III) Dimensão político-organizativa. 
IV) Dimensão Pluralista. 
V) Dimensão Reflexiva. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos.  

A) 1 
B) 4 
C) 5 
D) 2 
E) 3 

 
23 - A Lei 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
define em seu Artigo 9º. 

A) É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania e outros 

B) A obrigação alimentar é solidária, podendo o 
idoso optar entre os prestados 

C) Todo o cidadão tem o dever de comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de violação 
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento 

D) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa  a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade 

E) É vedada à discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade 
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24 - O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 
e Comunitária é resultado de um processo participativo 
envolvendo todas as esferas de governo, da sociedade civil 
e de organismos nacionais e internacionais. É correto 
afirmar que, dentre suas diretrizes estão: 

I. Primazia da responsabilidade do Estado no formato 
de políticas integradas de apoio à família; 

II. Respeito à diversidade étcnico-cultural, à identidade 
e orientação sexuais, à equidade de gênero e às 
particularidades das condições físicas, sensoriais e 
mentais; 

III. Reconhecimento das competências da família na 
sua organização interna e na superação de suas 
dificuldades; 

IV. Fortalecimento da autonomia da criança, do 
adolescente e do jovem adulto na elaboração do seu 
projeto de vida; 

V. Centralidade de ação nas entidades prestadoras de 
serviços voltados ao adolescente e ao jovem adulto. 

A partir dos pontos acima, assinale apenas a alternativa 
que indica o conjunto de itens corretos. 

A) II, IV, V 
B) I, IV, V 
C) Todas estão corretas exceto a V 
D) I, III, V 
E) I, III, V, IV exceto a II 

 
25 - Segundo Mioto (2001), a perícia social é um 
instrumento que tem um caráter técnico especializado 
requisitado ao profissional do Serviço Social para exame 
de determinadas situações sociais. A perícia social pode 
ser solicitada ao profissional em diferentes áreas como: 
judiciário, saúde, assistência social, previdência, educação 
dentre outras. Esse instrumento é composto de 
determinados documentos ou partes essenciais. Quanto a 
essa assertiva marque a alternativa INCORRETA. 

A) Estudo Social, Laudo Social e Relatório Social 
B) Estudo Social, Laudo Social e Parecer Social 
C) Laudo Social, Parecer Social e Visita Domiciliar 
D) Visita Domiciliar, Parecer Social e Laudo Social 
E) Entrevista, Estudo Social e Visita Domiciliar. 

 
26 - O Código de Ética Profissional do Assistente Social 
estabelece direitos e responsabilidades dos profissionais 
em seu Artigo 2º. Quanto a essa assertiva todas as questões 
estão corretas, EXCETO. 

A) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional; 

B) Aprimoramento profissional de forma continuada, 
colocando-a a serviços dos princípios deste 
código; 

C) Pronunciamento em matéria de sua especificidade, 
sobretudo quando se trata de assuntos de interesse 
da população; 

D) Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão; 

E) Livre exercício das atividades inerentes à 
profissão. 

 
 

27 - O Código de Ética estabelece em seu Artigo 24, as 
penalidades aplicáveis ao profissional que descumprir as 
determinações éticas do código no seu exercício 
profissional. Todas as penalidades estão previstas no 
referido artigo, EXCETO. 

A) Advertência reservada e pública 
B) Suspensão do exercício profissional 
C) Impedir sua mobilidade funcional enquanto o 

processo estiver em julgamento 
D) Cassação do registro profissional 
E) Multa 

 
28 - De acordo com a Lei 8.662/93 que regulamenta a 
profissão de assistente social em todo território nacional, o 
Artigo 4º define competências do profissional, EXCETO. 

A) Assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades, em matéria de Serviço Social 

B) Encaminhar providências e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população 

C) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais 

D) Planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social 

E) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil 
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PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte. 
 
 Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, 
termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam 
a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do 
poder político ou econômico em favor dos mais débeis. 
Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o 
que foi descrito por intérpretes da evolução histórica 
brasileira como “modernização conservadora”. É um 
processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, 
chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a 
Independência, a Proclamação da República, a Revolução 
de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas 
sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos 
por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da 
velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do 
Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a 
presidentes da República –, mas não há transformações para 
valer nas posições respectivas de dominadores e dominados 
em termos de poder ou de riqueza. 

(Rubens Ricúpero) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder 
político partia tanto do “reformismo” como do 
“socialismo”. 
II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é 
possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas 
sociais e econômicas. 
III- A “modernização” é capaz de produzir intensas 
mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das 
relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz 
respeito a “distribuição da riqueza”. 

A) Estão corretos itens I e III. 
B) Estão corretos itens II e III.  
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas item III está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o 
significado de “fraco, frágil”. 
II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a 
expressão “para valer” por “significativas”. 
III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de 
objeto direto. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas 
frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro: 

A) Se não houver seriedade, o país não sairá da 
situação melancólica em que se encontra. 

B) São espíritos afins. 
C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de 

quinhentos anos. 
D) Não vejo nada demais em sua atitude! 
E) Aonde querem chegar com essas atitudes? 

 
32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, 
bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação 
que não se refere a uma delas: 

A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona 
terminada em US. 

B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo 
tônico terminado em E. 

C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em E. 

D) A palavra é acentuada porque é uma 
proparoxítona. 

E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em EM. 

 
33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o 
plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a 
seguinte finalidade: 

A) para separar orações intercaladas 
B) para separar orações adjetivas explicativas 
C) para separar orações reduzidas 
D) para separar orações substantivas  quando 

antepostas à principal 
E) para separar orações coordenadas sindéticas 

 
34 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada: 

A) apelo, afago, perda (derivação regressiva) 
B) indispensável, reposição, acariciar (derivação 

prefixal e sufixal) 
C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação 

parassintética) 
D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal) 
E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação 

prefixal) 
 
35 - Classifique corretamente os termos integrantes 
destacados: 
 “Elegeram-me representante da classe.” 
 “Temos sido fiéis aos nossos princípios.” 
Respectivamente temos: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) objeto indireto e complemento nominal 
C) objeto direto e objeto indireto 
D) objeto direto pleonástico e objeto indireto 
E) objeto direto pleonástico e objeto direto 
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36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em 
destaque está incorreta: 

A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração 
subordinada substantiva completiva nominal) 

B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. 
(oração subordinada substantiva predicativa) 

C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração 
subordinada substantiva objetiva direta) 

D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas 
(oração subordinada substantiva subjetiva) 

E) N. D. A. 
 
37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é facultativo: 

A) Cheguei à casa de meus pais. 
B) Prefiro a tela da direita à da esquerda. 
C) Resolvei vestir-se à moda de James Dean. 
D) Aludi àquele jardim. 
E) Correu até à porta da frente e abriu-a. 

 
38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera 
corretamente as frases: 
( 1 ) concordância verbal correta. 
( 2 ) concordância verbal incorreta. 
 

(   ) Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada 
sessão de ontem. 
(   ) A maioria dos alunos participou da reunião. 
(   ) As Minas Gerais são inesquecíveis. 
 

A) 2, 2, 1 
B) 2, 1, 2 
C) 2, 1, 1 
D) 1, 2, 2 
E) 1, 2, 1 

 
39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à 
regência: 

A) Essas medidas visam uma reestruturação do 
ensino público. 

B) Queremos muito aos nossos companheiros. 
C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda. 
D) Liberdade implica responsabilidade. 
E) Ainda aspiro a um país melhor. 

 
40 - Nas orações: 
“Faria isso mil vezes se fosse preciso.” 
“Falta-lhe inteligência para compreender isso.” 
 Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de 
linguagem: 

A) antítese e eufemismo 
B) hipérbole e eufemismo 
C) hipérbole e prosopopeia 
D) ironia e eufemismo 
E) hipérbole e gradação 

 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





