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1ª Parte – Português  
 
 
TEXTO 1 
 
Saúde também traz dinheiro 
 
Alexandra Gonsalez 
 
Para garantir uma boa aposentadoria, comece apostando 
nas verdinhas, que o lucro é certo. Não, não estamos 
falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas 
verduras, frutas e uma dieta equilibrada, somadas a outros 
hábitos saudáveis, ajudam o corpo, a cabeça e o bolso. 
Para quem chega à aposentadoria, essa ajuda pode ser 
gigantesca. Pessoas com problemas como obesidade, 
colesterol elevado e pressão alta gastam o dobro com 
remédios e serviços de saúde, segundo o ex-ministro da 
Previdência José Cechin, atual presidente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar. Esses problemas podem 
ser minimizados com algumas medidas, que vão resultar 
numa aposentadoria mais rica, com mais autonomia e 
vigor.  
 
Um bom primeiro passo é abandonar o papo furado. 
Histórias do tipo “meu avô comia torresmo em todas as 
refeições e viveu até os 90 anos” não significam que a 
média das pessoas possa fazer o mesmo. Genética, 
ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada 
um. Além disso, adotar hábitos saudáveis não significa 
virar atleta nem abandonar o prato favorito. Significa 
apenas incluir na rotina algum tipo de atividade física 
regular, usar a medicina preventiva a seu favor e 
abandonar os excessos de sal, gordura, açúcar e álcool. 
Por fim, eliminar ou reduzir ao máximo o fumo. A defesa 
inflamada da liberdade individual e dos hábitos ruins 
deveria ser temperada com algumas dúvidas: no futuro, 
quem arcará com as despesas extras de saúde? A falta de 
cuidados preventivos hoje não poderá resultar em risco 
financeiro para a família, o marido ou a mulher e os filhos 
amanhã?  
 
Na aposentadoria, o gasto médico cresce. Conter esse 
aumento significa aproveitar melhor o dinheiro guardado. 
Não há como prever o gasto futuro, mas há uma dinâmica 
de mudança do perfil de despesas bem conhecida. Os 
especialistas sugerem a um aposentado tentar dispor de 
70% de seu último salário, a fim de manter o padrão de 
vida. Dentro desse novo “salário”, despesas típicas da fase 
mais intensa da vida produtiva (como roupas para 
trabalhar e combustível) tendem a dar lugar a gastos com 
saúde. “Se você envelhecer bem, esse gasto será mais ou 
menos fixo, com um plano de saúde e alguns 
medicamentos”, diz o educador financeiro Mauro Calil. 
 
01. Uma palavra que pode resumir o tema do texto é: 

 
a) prevenção 
b) velhice 
c) aposentadoria 
d) futuro 
e) gastos médicos 

 
 
 
 

02. ‘Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a 
saúde de cada um.’ 
 
Que vocábulos abaixo dariam atributos respectivos às 
palavras destacadas? 
 

a) qualificada- saudável-insalubres. 
b) boa-produtivo- saudáveis. 
c) pesquisada- promissor- saudáveis. 
d) boa- claro- responsáveis. 
e) qualificada- afetivo- modernos. 

 
03. ‘o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e 
sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e 
uma dieta equilibrada’ 
 
Analise os itens e marque a alternativa correta: 
 

a) ‘muitas’ no trecho tem a função de pronome 
indefinido. 

b) O advérbio ‘muitas’ só pode ser classificado assim 
pelo contexto em que está inserido. 

c) Pelo contexto do trecho é possível classificar a 
palavra ‘equilibrada’ tanto como verbo como 
quanto adjetivo. 

d) Sendo ‘equilibrada’ um adjetivo, não tem ele 
função sintática na oração. 

e) ‘equilibrada’ é verbo auxiliar, sendo essa sua 
função sintática na oração. 

 
04.  Assinale a alternativa correta: 
 

a) O objetivo do texto é a transmissão de 
informações sobre um tema da realidade, o que 
caracteriza a função referencial da linguagem. 

b) A função emotiva da linguagem está 
caracterizada no texto quando o autor ao retratar 
a realidade exprime sua opinião. 

c) Fazendo uso da função conativa, o autor tenta 
estabelecer e manter a partir de informações 
úteis, o canal de comunicação objetiva com o 
leitor. 

d) A ênfase no código revela a função da linguagem 
predominante no texto. 

e) A liberdade no uso da palavra e a exploração 
delas no sentido de evocar imagens, determina 
qual função da linguagem foi escolhida pelo ator. 

 
 
Texto 2 
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05. O texto faz referência a um episódio recente da política 
brasileira. Considere qual das afirmações abaixo 
corresponde à verdade? 
 

a) O texto reflete um dos raros casos em que temos 
de lançar mão de nossos conhecimentos para 
compreender um enunciado. 

b) É pelo ato, muitas vezes inconsciente, de 
completar as informações fornecidas pelo texto 
com aquelas que já temos que podemos inferir o 
que foi pretendido pelo autor.  

c) Os textos sempre trazem explícitos os elementos 
que compõem a construção de seu sentido. 

d) A fala do texto surpreende o interlocutor 
justamente porque o que ele queria ouvir era 
justamente o contrário. 

e) A principal pista dada pelo texto acerca de sua 
mensagem é a imagem do interlocutor do texto. 

 
 
TEXTO 3 
 
O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível 
começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café 
da manhã; a menina tirara a mesa e fora à porta que dá 
para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá 
de cima um tripulante avistou aquele pano branco 
tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu 
coração solitário comoveu-se. 
 
E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado 
vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das 
laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro 
agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já 
sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e 
saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os 
homens, quão indiferentes passam entre si, cada um 
trancado na sua vida. 
 
Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, 
agitava no ar um pano, como uma bandeira; decerto era 
bonita — o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a 
silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde-e-
areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande 
impulso agradecido; debruçou-se à janela, agitou os 
braços, gritou: "Amigo, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe 
corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar 
uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de 
um dirigível da Marinha que servisse para ser oferecido a 
uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi 
uma grande caneca de louça branca, pesada como uma 
bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E 
foi aquela caneca que o navegante atirou; atirou, não: 
deixou cair a uma distância prudente da figurinha 
iluminada, lá embaixo; deixou-a cair num gesto delicado, 
procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o 
objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas 
suavemente, como uma dádiva. 
 
06.  ‘deixou-a cair num gesto delicado’ 
 
O pronome refere-se a: 
 

a) distância prudente 
b) figurinha iluminada 
c) caneca 
d) dádiva 
e) força da gravidade 

07. ‘Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente 
embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns 
dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam 
entre si, cada um trancado na sua vida.’ 
 
Pelo menos uma das vírgulas empregadas no trecho 
acima foi para: 
 

a) Separar o sujeito do predicado deslocados. 
b) Isolar o aposto. 
c) Isolar o vocativo. 
d) Isolar expressão explicativa. 
e) Isolar uma oração sindética explicativa. 

 
08. No texto, o vocábulo ‘tangível’ pode ter como sinônimo: 
 

a) tocável 
b) distante 
c) clara 
d) portátil 
e) obtusa 

 
 
09. ‘gritou: "Amigo!, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada.’ 
 

I. O período apresenta três formas verbais. 
II. A segunda oração do período indica um fato 

contrário expresso na oração principal, mas que 
não é suficiente para anulá-lo. 

III. A terceira oração é coordenada, independente, da 
segunda, servindo-lhe de complemento. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) I, II e III. 
b) I. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II. 

 
 
Texto 4 
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10. Analise as informações a seguir: 
 

I. O texto tem sua concepção inteiramente definida 
pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o 
exemplo desse texto publicitário. 

II. A finalidade primordial do texto é convencer o 
leitor/interlocutor a ‘comprar’ um produto ou idéia. 

III. Geralmente textos publicitários é construído a fim 
de permitir que sejam identificadas características 
associados a interlocução de um perfil específico. 

 
Estão corretas: 
 

a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) II. 
d) I, II, III. 
e) III. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre saúde e condições sanitárias é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O conceito de saúde entendido como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, não 
restringe o problema sanitário ao âmbito das 
doenças. Hoje, além das ações de prevenção e 
assistência, considera-se cada vez mais 
importante atuar sobre os fatores determinantes 
da saúde. É este o propósito da promoção da 
saúde, que constitui o elemento principal das 
propostas da Organização Mundial de Saúde e da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

b) A utilização do saneamento como instrumento de 
promoção da saúde pressupõe a superação dos 
entraves tecnológicos políticos e gerenciais que 
têm dificultado a extensão dos benefícios aos 
residentes em áreas rurais, municípios e 
localidades de pequeno porte. 

c) A maioria dos problemas sanitários que afetam a 
população mundial estão intrinsecamente 
relacionados com o meio ambiente. Um exemplo 
disso é a diarréia que com mais de quatro bilhões 
de casos por ano, é a doença que aflige a 
humanidade. Entre as causas dessa doença 
destacam-se as condições inadequadas de 
saneamento. 

d) Cerca de três milhões dos habitantes da Terra 
não têm acesso a habitação segura e a serviços 
básicos, embora todo ser humano tenha direito a 
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 
a natureza. 

e) No Brasil as doenças resultantes da falta ou 
inadequação de saneamento, especialmente em 
áreas pobres, têm agravado o quadro 
epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose e leptospirose são exemplos 
disso. 

 
 
 
 
 
 
 

12. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) é o sistema responsável pela captação e 
processamento das contas ambulatoriais do SUS. O 
documento básico é o:  
 

a) Ficha de Percentual Ambulatorial. 
b) Boletim de Entrada Ambulatorial. 
c) Boleto de Controle Ambulatorial. 
d) Boletim de Produção Ambulatorial. 
e) Boletim de Controle de Entrada Ambulatorial. 

 
13. São vetores na transmissão da febre tifóide: 
 

a) Morcegos. 
b) Cães e gatos. 
c) Barbeiro. 
d) Mosquito. 
e) Moscas. 

 
14. A vacina dT (Dupla tipo adulto) é contra: 
 

a) Difteria e Tétano. 
b) Hepatite B e C. 
c) Febre Amarela e Caxumba. 
d) Caxumba e Rubéola. 
e) Sarampo e Rubéola. 

 
15. Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher é INCORRETO afirmar: 
 

a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, 
assistência e recuperação da saúde, executadas 
nos diferentes níveis de atenção à saúde (da 
básica à media complexidade). 

b) A atenção integral à saúde da mulher 
compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, 
do momento em que apresenta determinada 
demanda, assim como de sua singularidade e de 
suas condições enquanto sujeito capaz e 
responsável por suas escolhas. 

c) A atenção integral à saúde da mulher implica, 
para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas 
singulares, seja por razões econômicas, culturais, 
religiosas, raciais, de diferentes orientações 
sexuais, etc. 

d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a 
todas as diferenças, sem discriminação de 
qualquer espécie e sem imposição de valores e 
crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser 
incorporado aos processos de sensibilização e 
capacitação para humanização das práticas em 
saúde. 

e) No processo de elaboração, execução e avaliação 
da Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá 
ser estimulada e apoiada a participação da 
sociedade civil organizada, em particular do 
movimento de mulheres, pelo reconhecimento de 
sua contribuição técnica e política no campo dos 
direitos e da saúde da mulher. 

 
16. PNDS significa: 
 

a) Programa Nacional de Democracia em Saúde. 
b) Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde. 
c) Programa Nacional Desmistificação em Saúde. 
d) Pesquisa Nacional Sobre Doença e Saúde. 
e) Projeto Nacional Sobre Democracia e Saúde. 
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17. O período de incubação do vírus D da hepatite é: 
 

a) De 2 a 6 semanas. 
b) De 4 a 24 semanas. 
c) De 5 a 10 semanas. 
d) De 2 a 10 semanas. 
e) De 20 a 42 semanas. 

 
18. Ao vacinar um recém-nascido com a BCG, observou-
se que a vacina não teve sua aplicação adequada e logo 
ela não terá a mesma ação, desta forma, recomenda-se 
aplicar a vacina: 
 

a) Após 72 da primeira aplicação. 
b) Após 30 dias da primeira aplicação. 
c) Após três meses da primeira aplicação. 
d) Após quatro meses da primeira aplicação. 
e) Após seis meses da primeira aplicação. 

 
19. Segundo o Caderno de Informações de Saúde no 
Brasil; Entre os anos de 2000 a 2005, o ano que teve o 
menor coeficiente de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares foi: 
 

a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 

 
20. Segundo o Caderno de Informações de Saúde em 
Pernambuco, Entre os anos de 2002 a 2006, o Coeficiente 
de Mortalidade por AIDS foi maior em: 
 

a) 2002 
b) 2003 
c) 2004 
d) 2005 
e) 2006 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), das Medidas Específicas de Proteção, onde diz 
que a intervenção deve atender prioritariamente aos 
interesses e direitos da criança e do adolescente, sem 
prejuízo da consideração que for devida a outros 
interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos 
interesses presentes no caso concreto, refere-se a: 
 

a) Proteção integral e prioritária. 
b) Proporcionalidade e atualidade. 
c) Interesse superior da criança e do adolescente. 
d) Responsabilidade primária e solidária do poder 

público. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
22. Ainda do ECA, constitui uma infração administrativa: 
 

a) Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de 
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 
ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente. 

b) Privar a criança ou o adolescente de sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão sem 
estar em flagrante de ato infracional ou 
inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 
competente: 

c) Deixar a autoridade policial responsável pela 
apreensão de criança ou adolescente de fazer 
imediata comunicação à autoridade judiciária 
competente e à família do apreendido ou à 
pessoa por ele indicada. 

d) Submeter criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento. 

e) Descumprir, injustificadamente, prazo fixado 
nesta Lei em benefício de adolescente privado 
de liberdade. 

 
23. Sobre o Serviço Social no Processo de Reprodução 
das Relações Sociais é INCORRETO afirmar:   
 

a) O S. Social como instituição componente da 
organização da sociedade, reproduz pela 
mesma atividade, interesses contrapostos, 
respondendo tanto as demandas do capital 
como do trabalho e só pode fortalecer um ou 
outro pólo pela mediação de seu oposto.  

b) Tanto participa dos mecanismos de dominação e 
exploração como da resposta às necessidades 
de sobrevivência da classe trabalhadora e da 
reprodução do antagonismo nesses interesses 
sociais.  

c) O Serviço Social se desenvolve como profissão 
reconhecida na divisão do trabalho, no cenário 
do desenvolvimento industrial e da expansão 
urbana. No Brasil afirma-se como profissão 
integrada ao setor público frente à ampliação do 
controle e da ação do Estado junto à sociedade 
civil.        

d) Através da Portaria 35, de 19/04/1949, do 
Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio, o 
Serviço Social é enquadrado no 14º grupo de 
profissões liberais. Ele apresenta uma tradição 
de prática peculiar às profissões liberais na 
acepção corrente do termo. Historicamente, ele 
é um profissional autônomo que exerce 
independentemente suas funções, porém não 
exclui os traços que marcam uma prática liberal 
que viabilize em seus agentes especializados 
uma certa margem de manobra e de liberdade 
no exercício de suas funções institucionais.  

e) Em suas origens, o Serviço Social no Brasil está 
intimamente vinculado as iniciativas da Igreja 
especialmente de sua parcela feminina, 
predominantemente vinculada aos abastados 
setores da sociedade. Sua ideologia é justificada 
na doutrina social da Igreja configurando-se com 
um caráter missionário à atividade profissional. 
      

24. O Serviço Social constitui o objeto da profissão liberal 
de Assistente Social, de natureza técnico‐cientifica e cujo o 
exercício é regulado em todo o território nacional pela: 
 

a) Lei n° 3.1482 de 25‐06‐1954, cujo Regulamento 
foi aprovado pelo Decreto n° 894, de 15/05/1960. 

b) Lei n° 2.852 de 19‐09‐1974, cujo Regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n° 578, de 24/04/1978. 

c) Lei n° 3.252 de 27‐08‐1957, cujo Regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n° 994, de 15/05/1962. 
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d) Lei n° 4.528 de 30‐05‐1967, cujo Regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n° 689, de 20/06/1968. 

e) Lei n° 6.834 de 23‐07‐1958, cujo Regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n° 990, de 18/07/1960. 

 
25. A proteção social de assistência social, ao ter por 
direção o desenvolvimento humano e social e os direitos 
de cidadania, tem por princípios, EXCETO:  
 

a) A segurança de acolhida. 
b) Territorialização. 
c) A proteção pró-ativa.  
d) Integração à seguridade social.  
e) Integração às políticas sociais e econômicas.   

 
26. De acordo com os requisitos da Gestão Básica SUAS, 
Tem-se que estruturar Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS de acordo com o porte do 
município, em áreas de maior vulnerabilidade social, para 
gerenciar e executar ações de proteção básica no território 
referenciado. Em um município de Médio Porte tem-se: 
 

a) Mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias 
referenciadas.   

b) Mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias 
referenciadas.  

c) Mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 
famílias referenciadas.   

d) Mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 
famílias referenciadas.   

e) Mínimo de 8 CRAS, cada um  para até 5.000 
famílias referenciadas. 

 
27. Referente a Reforma Psiquiátrica depois da lei 
Nacional é INCORRETO afirmar: 
  

a) No ano de 2005, após 12 anos de tramitação no 
Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é 
sancionada no país. A aprovação, no entanto, é 
de um substitutivo do Projeto de Lei original, que 
traz modificações importantes no texto normativo. 
Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a 
assistência em saúde mental, privilegiando o 
oferecimento de tratamento em serviços de base 
comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas com transtornos mentais, mas não 
institui mecanismos claros para a progressiva 
extinção dos manicômios. Ainda assim, a 
promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e 
novo ritmo para o processo de Reforma 
Psiquiátrica no Brasil.  

b) É no contexto da promulgação da lei 10.216 e da 
realização da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, que a política de saúde mental do 
governo federal, alinhada com as diretrizes da 
Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, 
ganhando maior sustentação e visibilidade.   

c) Linhas específicas de financiamento são criadas 
pelo Ministério da Saúde para os serviços abertos 
e substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos 
mecanismos são criados para a fiscalização, 
gestão e redução programada de leitos 
psiquiátricos no país. A partir deste ponto, a rede 
de atenção diária à saúde mental experimenta 
uma importante expansão, passando a alcançar 
regiões de grande tradição hospitalar, onde a 
assistência comunitária em saúde mental era 
praticamente inexistente.  

d) Neste mesmo período, o processo de 
desinstitucionalização de pessoas longamente 
internadas é impulsionado, com a criação do 
Programa “De Volta para Casa”. Uma política de 
recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é 
construída, e é traçada a política para a questão 
do álcool e de outras drogas, incorporando a 
estratégia de redução de danos.  

e) O período atual caracteriza-se assim por dois 
movimentos simultâneos: a construção de uma 
rede de atenção à saúde mental substitutiva ao 
modelo centrado na internação hospitalar, por um 
lado, e a fiscalização e redução progressiva e 
programada dos leitos psiquiátricos existentes, 
por outro. É neste período que a Reforma 
Psiquiátrica se consolida como política oficial do 
governo federal.  

 
28. Sobre controle social é INCORRETO afirmar: 

 
a) Controle social é qualquer meio de levar as 

pessoas a se comportarem de forma 
socialmente aprovada. 

b) A socialização é o meio básico de controle 
social, já que é principalmente através da 
assimilação de valores, crenças e normas que o 
indivíduo pode comportar-se de modo 
socialmente aprovado. 

c) O controle social é eficiente na medida em que 
os indivíduos não apenas baseiam suas ações 
no cálculo das recompensas e punições sociais 
previstas respectivamente para o cumprimento e 
a infração das normas sociais, mas também 
acreditam na legitimidade das regras 
socialmente impostas. 

d) Punições e recompensas atuam sobre o 
comportamento do indivíduo na medida que são 
dotados de um significado objetivo para ele. 
Sempre possuem um sentido para o indivíduo, 
principalmente quando partem de grupos dos 
quais eles se identifiquem e dos quais 
dependam para satisfazer a necessidade de 
aceitação social. 

e) Todo sistema social compreende 
necessariamente um sistema de símbolos, 
valores e normas que dá sentido e orienta as 
ações dos indivíduos na satisfação de suas 
necessidades. 

 
29. Sobre política e sociedade do Brasil é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Na primeira metade da década de 1930, a 
situação do país refletia fortemente os 
acontecimentos em curso na cena mundial. 

b) Após a desagregação econômica causada pelo 
crash capitalista em nível internacional (1929), a 
nau da democracia parecia submergir, na 
Europa, ante os fortes ventos do nazi-fascista, 
que erigira regimes totalitários na Itália e na 
Alemanha como forma de superar os desastres 
causados pela crise, atribuídos ao modelo 
liberal-republicano de condições da política e da 
economia. 

c) No Brasil, a influência dessa conjuntura foi 
particularmente visível. A efervescência política 
não escondia a fragilidade das instituições 
democráticas, representada pela falta de 
autonomia dos sindicatos, pela emergência do 
corporativismo nestas mesmas entidades e pela 
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centralização cada vez mais excessiva do poder, 
que passava a controlar cada vez dimensões 
mais amplas da vida social, política e 
econômica. 

d) O controle social, previsto na doutrina autoritária, 
foi aplicado de maneira efetiva na construção de 
um nova ordem nesse momento histórico de 
instabilidade internacional. 

e) O texto da Carta de 1934 apresentava a 
emergência de um tema que seria motivo de 
inquietação crônica nos meios políticos 
brasileiros a partir de meados dos anos 30: a 
segurança nacional, ameaçada – de forma real 
ou fictícia – pelo “perigo comunista”. 

 
30. A década de 30 foi o ponto de partida para 
transformações profundas do país, não apenas do ponto 
de vista político, mas também no que diz respeito às 
mudanças da estrutura da sociedade brasileira em todos 
os seus aspectos, sobre tais é INCORRRETO afirmar: 
 

a) A população brasileira passou por um processo 
de rápido crescimento neste período. A melhoria 
das condições de vida e de saúde possibilitou a 
queda da mortalidade infantil e também o 
aumento da expectativa de vida das pessoas. 

b) A alta taxa de fecundidade da mulher brasileira, 
especialmente a da região nordeste também 
possibilitou o aumento da população. 

c) A imigração de europeus, de peso inequívoco 
para o crescimento da população nos quinze 
anos finais do século XIX, passou a ser um fator 
relevante para este crescimento. 

d) Entre 1930 e 1960 o Brasil passou por um 
processo de urbanização acelerada, 
ocasionando o deslocamento de grande 
contingente da população do campo para a 
cidade, geralmente para trabalhar na florescente 
desordenada. 

e) Os trabalhadores urbanos tiveram, a partir das 
décadas de 1930 e 1940, um aumento 
considerável do nível de renda, o que resultou, 
por conseguinte, na elevação da qualidade de 
vida dos mesmos. 

 
31. Sobre estratificação, mobilidade e desigualdade social 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) Estratificação social é o processo, ou o estado 
de localização hierárquica dos indivíduos em 
setores relativamente homogêneo da população 
quanto aos interesses, ao estilo de vida e às 
oportunidades de vida, segundo a participação 
na distribuição desigual de recompensas 
socialmente valorizadas. 

b) Embora alguns sociólogos sejam da opinião que 
estratificação e desigualdade social sejam a 
mesma coisa, existem evidências de que todas 
as sociedades conhecem alguma forma de 
desigualdade, mas também nem todas as 
sociedades conhecem a estratificação. 

c) A estratificação social só existe quando surgem 
amplos setores da população detentores de 
interesses, formas de participação na produção 
de bens econômicos, qualidade e volume de 
consumo, estilo de vida e, finalmente, 
oportunidades de vida relativamente 
homogêneos, de modo a formarem unidades 

sociais identificáveis como tais e dispostas em 
uma hierarquia culturalmente convencionada. 

d) Mobilidade social é a locomoção dos indivíduos 
no sistema de posições da sua sociedade. Ela 
pode ser horizontal ou vertical. 

e) A mobilidade horizontal ocorre quando, ao mudar 
de status, o indivíduo muda de camada social. 
Há mobilidade vertical quando o indivíduo muda 
de status, mas permanece na mesma camada 
social.  

 
32. Referente a teoria de Marx e Engels, estratificação 
social e materialismo dialético é INCORRETO afirmar: 
 

a) A teoria materialista dialética da estratificação se 
confunde com a própria teoria da organização da 
sociedade como um todo, já que, para esta 
corrente, as relações de classe constituem o fato 
básico a explicação da sociedade humana. 

b) Na concepção de Marx e Engels, a distribuição 
desigual da riqueza e a consequente 
diferenciação da sociedade em classes nascem 
do estado de desenvolvimento das forças 
produtivas em combinação com as relações dos 
homens com os meios de produção. 

c) Nesta teoria, o indivíduo estaria no de toda a 
organização da sociedade e as classes sociais 
estariam no periférico. 

d) Ainda segundo Marx e Engels, as relações de 
produção entre os homens seriam a infra-
estrutura sobre a qual se ergueria toda a 
superestrutura das suas idéias a respeito de si 
mesmo e da sociedade. 

e) Na concepção materialista dialética da 
estratificação, as relações de classes abrigaram, 
de forma manifesta ou latente, o inevitável 
conflito de interesses entre as classes e, dessa 
maneira, o equilíbrio do sistema de estratificação 
e, logicamente, da própria sociedade seria 
necessariamente precário. 

 
33. Sobre família é INCORRETO afirmar: 
 

a) A família como instituição, refere-se 
universalmente à orientação e a regulamentação 
das relações de parentesco, da procriação, das 
relações sexuais e da transmissão dos 
componentes intermentais básicos da 
sociedade. 

b) Os principais tipos de família são a monogâmica 
(união de um homem com uma mulher), a 
poligínica (união de um homem com duas ou 
mais mulheres) e a poliândrica (união de uma 
mulher com dois ou mais homens). 

c) Nas sociedades tradicionais agrárias, o tipo 
predominante de família é a extensa o patriarcal, 
que compreende várias gerações de parentes 
por consaguinidade, por casamento ou por 
agregação. 

d) Nas sociedades do tipo urbano-industrial do 
presente, a família patriarcal não se harmoniza 
com as exigências próprias do estilo de vida 
desses sistemas sociais. 

e) Se no ambiente rural a família de orientação (a 
que é composta por todos os nossos parentes, 
sempre por consaguinidade) é um grupo de 
referência muito significativo para os indivíduos, 
já no ambiente social urbano a importância da 
família de orientação como grupo de referência é 
consideravelmente menor do que a da família de 
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procriação (a que é composta apenas pelos 
parentes imediatos: filhos, esposa, ou marido e 
avós). 

 
34. Quanto a processo social é INCORRETO afirmar: 
 

a) Processo social é qualquer ação entre dois ou 
mais agentes sociais – indivíduos, grupos, 
agregados etc. -, contribuindo para aproximá-los 
ou afastá-los uns dos outros. 

b) Os processos sociais são classificados em 
coesivos ou positivos, os que contribuem para 
aproximar os agentes sociais, de um lado, e, de 
outro, disjuntivos ou negativos, os que 
contribuem para afastar os agentes sociais. 

c) O processo social mais importante é a interação. 
Nem todos os processos são tipos de interações. 
Por isso, a interação é o processo social 
especifico. 

d) A interação é o processo de influência recíproca 
ou unilateral entre dois ou mais agentes sociais. 

e) A interação social é predominantemente 
orientada pelas posições dos atores sociais e, 
logo, pelas expectativas de comportamento 
padronizado referentes a essas posições 
(papéis).  

 
35. Referente ao papel da mulher na sociedade é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Os deveres e direitos específicos para mulheres 
e homens variam consideravelmente de 
sociedade para sociedade, de cultura para 
cultura, no espaço e no tempo. 

b) A luta da mulher por seus direitos na atualidade 
representa não apenas um esforço no sentido de 
aumentar sua capacidade de barganha em 
relação aos homens, aumentando seu poder, no 
sentido weberiano do termo, mas também de 
ampliar seu campo de poder, ao redefinirem, 
elas próprias, as expectativas de comportamento 
padronizado em relação a elas, isto é, seu papel 
na sociedade. 

c) Qualquer mudança no papel da mulher, porém, 
somente será bem-sucedida à medida que o 
papel do homem for igualmente transformado, o 
que, admita-se, tende previsivelmente a 
provocar a insatisfação masculina, pois mudar o 
papel do homem significa tocar em seus 
interesses, em suas vantagens tradicionalmente 
firmadas nas relações sociais. 

d) A mudança no papel da mulher não resulta 
somente de um crescente movimento em 
direção a uma consciência cada vez mais nítida 
e contundente por parte das mulheres no que diz 
respeito às injustiças de que são vítimas e a 
seus direitos como pessoas, cidadãs, esposas, 
filhas e trabalhadoras, mas também decorre 
primariamente de fatos sociais objetivos, 
principalmente a progressiva entrada da mulher 
no mercado de trabalho, necessária ao bom 
funcionamento da economia capitalista, desde 
os primórdios da Revolução Libertadora 
Feminina na década de 40.  

e) A sociedade mudou a mulher, mas por sua vez, 
a mulher vem contribuindo cada vez mais para 
mudar a sociedade. 

 
 

36. Referente a desenvolvimento social é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O desenvolvimento social é um dos tipos de 
mudança de maior interesse para a sociologia 
contemporânea. 

b) Como a denominação expressa, as sociedades 
chamadas subdesenvolvidas não são 
subdesenvolvido em sentido absoluto. Uma das 
sociedades subdesenvolvida é precisamente a 
existência de setores modernos e 
economicamente desenvolvidos ao lado de 
setores tradicionais e economicamente 
atrasados. 

c) Para Lambert, o Brasil compreende duas 
sociedades distintas: a dos setores modernos, 
industrializados e tipicamente urbanos, de um 
lado, e, de outro, a dos setores arcaicos, de 
economia predominantemente agrícola e de 
estilo de vida tradicionalmente rural. 

d) A industrialização, incluindo a mecanização da 
agricultura, é uma condição necessária ao 
desenvolvimento. Assim, tem sido observado 
que a modernização tecnológica tem, em todo 
Brasil, contribuído para o aumento de mão-de-
obra, ou seja, para o aumento de emprego. 

e) A educação escolar é igualmente apontada 
como condição necessária ao desenvolvimento. 
A educação, porém, tanto pode ser instrumento 
de conservação quanto a mudança social. 

 
37. Sobre saúde e bem-estar é INCORRETO afirmar: 
 

a) O modo pelo qual a saúde é percebida depende 
de como ela é definida. No preâmbulo de sua 
constituição, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) define saúde como um “estado de bem-
estar físico, mental e social completo, e não 
apenas a ausência da doença e enfermidade”. 

b) O bem-estar pode ser equivalente à saúde, é 
apenas um estado físico e mental. 

c) O bem-estar, como um reflexo da saúde, envolve 
uma tentativa consciente e deliberada de 
maximizar a Sade de uma pessoa. 

d) A saúde é observada como decorrente de um 
estilo de vida que é orientado no sentido do bem-
estar. 

e) Estresse, dieta inadequada, falta de exercício, 
fumo, drogas, comportamento de alto risco 
(inclusive práticas sexuais de risco) e higiene 
deficiente são, sem exceção, comportamentos de 
estilo de vida conhecidos por ter um efeito 
negativo sobre a saúde. 

 
38. A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação 
jurídica da criança ou adolescente, nos termos da Lei. Será 
necessário seu consentimento, colhido em audiência, 
quando tratar-se de maior de: 
 

a) 06 (seis) anos de idade.  
b) 08 (oito) anos de idade. 
c) 10 (dez) anos de idade. 
d) 11 (onze) anos de idade. 
e) 12 (doze) anos de idade. 
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39. Segundo o Estatuto do Idoso, dos artigos sobre seus 
direitos fundamentais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Art. 8o O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um direito social, 
nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

b) Art. 9o 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. 

c) Art. 10. É obrigação do Estado assegurar à 
pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis. 

d) Art. 10., § 2o O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, idéias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

e) Art. 10.,  § 3o É dever de todos zelar pela 
dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 
40. De acordo com a Previdência Social, têm direito ao 
benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino a 
partir dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos 
de idade. Os trabalhadores rurais podem pedir 
aposentadoria por idade com cinco anos a menos: a partir 
dos 60 anos, homens, e a partir dos 55 anos, mulheres. 
Para solicitar o benefício, os trabalhadores urbanos 
inscritos na Previdência Social a partir de 25 de julho de 
1991 precisam comprovar _____ contribuições mensais. 
Os rurais têm de provar, com documentos, ____ meses de 
atividade rural. 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas, 
respectivamente: 
 

a) 220 e 200 
b) 200 e 180 
c) 180 e 180 
d) 180 e 150 
e) 150 e 130 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







