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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
A avaliação participativa de políticas e 
programas sociais: 

a) Requer a participação apenas dos 
beneficiários ou usuários dos 
programas sociais. 

b) Destina-se exclusivamente à análise 
do impacto dos programas sociais 
sobre a população alvo. 

c) Deve ser flexível e criativa, adaptando-

se aos diferentes contextos e públicos-
alvo aos quais é dirigida. 

d) Privilegia o uso de instrumentos de 
aferição quantitativa e de análise 
estatística, voltando-se para os 
processos de implementação dos 
programas. 

e) Coloca os usuários ou beneficiários 
dos programas sociais na condução 
do processo avaliativo. 

 
 
 

QUESTÃO 22 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
propõe-se: 

a) A garantir a proteção integral à 
criança e ao adolescente 

b) A garantir a proteção integral apenas 
à criança e ao adolescente portadores 
de deficiências 

c) A eliminar a pobreza e as 
desigualdades sociais inter-regionais 

d) A garantir os mínimos sociais às 
crianças e adolescentes e aos seus 
familiares 

e) Nenhuma das respostas anteriores 
 
QUESTÃO 23 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
afirma que a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, deve ser garantida a toda 
criança e adolescente: 

a) Por sua família 
b) Pelo Estado 
c) Pela família, a comunidade, a 

sociedade em geral e o Poder Público 
d) A família, a comunidade e a sociedade 

civil 
e) Nenhuma das respostas anteriores 

 
QUESTÃO 24 
Pela Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS - a assistência social tem como 

público-alvo: 
a) Exclusivamente crianças e 

adolescentes portadores de 
deficiências 

b) As famílias carentes moradoras dos 
grandes centros urbanos 

c) Crianças e adolescentes carentes, as 
família, as mães, e os idosos 

d) Crianças e adolescentes autores de 
atos infracionais 

e) Nenhuma das respostas anteriores 
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QUESTÃO 25 
Considere as assertivas abaixo, que se 
referem à normatização, pela legislação 
profissional, da elaboração de perícias por 
parte de Assistentes Sociais. 
I – O Código de Ética vigente (1993) veda ao 
Assistente Social aceitar nomeação como 
perito e/ou atuar em perícia quando a 
situação infringir os dispositivos legais 
relacionados 
a impedimentos ou suspeição. 
II – A Lei de Regulamentação da Profissão do 
Assistente Social (1993) estabelece que a 
elaboração de perícias técnicas, laudos 
periciais e pareceres em matéria de Serviço 
Social é competência restritiva do Assistente 
Social que atua no âmbito da Justiça. 
III – O Código de Ética profissional (1993) 
estabelece como dever do Assistente Social 
apresentar à Justiça, se convocado na 
qualidade de perito ou testemunha, as 
conclusões de seu laudo ou depoimento, 
admitindo a quebra do sigilo, desde que 
devidamente autorizado pelo usuário, sobre 
situação de que tenha conhecimento no 
exercício profissional. 
Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 

 
QUESTÃO 26 
A pesquisa qualitativa no Serviço Social 
assume importância, pois; 

a) Rompe com a pesquisa quantitativa. 

b) Insere a concepção dos sujeitos. 

c) Faz um dimensionamento dos 

problemas. 

d) Trata os sujeitos como representativos 

quantitativamente. 

e) Presta-se a generalizações da 

realidade. 

 
 

QUESTÃO 27 
No planejamento, organização e avaliação de 
políticas sociais, devem ser considerados os 
elementos que compõem as políticas sociais. 
Isto posto, considere as seguintes 
afirmativas. 
I – Os direitos sociais, os executores, os 
projetos, os processos, a eficácia, a 
eficiência, os resultados e os impactos são 
elementos constitutivos das políticas sociais. 
II - Os direitos sociais devem ocupar posição 
de respeito e de superioridade nas políticas 
sociais. 
III- Os elementos constitutivos possuem 
igual valor de análise. 
Quais estão corretas? 

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

 
QUESTÃO 28 
Para que a prática profissional nas 
instituições não se reduza ao atendimento 
imediato das demandas, há a necessidade 
de; 

a) Conhecimento teórico-metodológico e 
técnico-operativo do Serviço Social e 
um compromisso ético-político. 

b) Afirmação do projeto ético-político nas 
relações com os sujeitos, 
contemplando a articulação com as 
redes interinstitucionais de serviços. 

c) Um envolvimento permanente com a 

prática emergente pura e simples. 
d) Uma visão compreensiva do Serviço 

Social, tendo em vista a relação do 
conjunto dos espaços de intervenção e 
o caráter interdisciplinar da ação. 

e) Envolvimento da sociedade como 
forma de expressão de seu sentimento 
de solidariedade na atenção aos 
excluídos. 
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QUESTÃO 29 
O Código de Ética nos indica um horizonte 
para o exercício profissional, um rumo ético-
político. O desafio está em; 

a) Ter autonomia e emancipação 

profissional. 

b) Materializar os princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho profissional 

nas instituições. 

c) Comprometer-se com a emancipação e 

a plena expansão dos indivíduos e 

movimentos sociais. 

d) Conseguir a organização e a 

repercussão efetiva da ética nos 

movimentos reivindicatórios. 

e) Trabalhar em equipe com profissionais 

que possuem princípios éticos não 

políticos. 

 
QUESTÃO 30 

O Serviço Social é uma profissão 
basicamente de caráter interventivo. Na sua 
prática, o Assistente Social, tanto na esfera 
pública estatal como no setor privado, 
enfrenta a necessidade de se capacitar, para 
executar um; 

a) Trabalho filantrópico e voluntário que 

dê respostas práticas ao usuário dos 

serviços. 

b) Processo político e de flexibilidade 

frente às contradições existentes entre 

as demandas institucionais e as dos 

usuários. 

c) Papel de reprodução social, mantendo 

compensatoriamente o instituído. 

d) Trabalho interdisciplinar com interface 

com profissionais de diferentes áreas. 

e) Padrão atual e modular com respostas 

institucionais corretas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 31 
Dentre os regimes básicos de bem-estar 
social, o regime denominado „liberal‟ se 
caracteriza principalmente por: 

a) Estabelecer critérios de 
universalidade; 

b) Propor a redução do papel do mercado 
no âmbito do bem-estar social; 

c) Ter como base os direitos sociais; 
d) Mercantilizar os bens sociais e 

submetê-los à lógica do lucro; 
e) Tentar garantir as mesmas condições 

de vida, independentemente da 
inserção ou não no mercado de 
trabalho. 

 
QUESTÃO 32 
Pela Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS - a assistência social tem como 
público-alvo: 

a) Toda a população brasileira. 
b) Crianças e adolescentes carentes, as 

famílias, as mães, e os idosos. 
c) Crianças e adolescentes autores de 

atos infracionais. 
d) Crianças e adolescentes portadores de 

deficiências quando vítimas de 
discriminação. 

e) As famílias pobres moradoras dos 
grandes centros urbanos. 

 
QUESTÃO 33 
Compete aos municípios, no que se refere à 
assistência social, nos termos da Lei 
Orgânica da Assistência Social: 

a) Realizar ações assistenciais de caráter 
emergencial exclusivamente com 
recursos próprios. 

b) Apoiar técnica e financeiramente os 
programas assistenciais de âmbito 
estadual. 

c) Conceder e garantir a manutenção 
dos benefícios de prestação 
continuada. 

d) Realizar ações de enfrentamento da 
pobreza, inclusive com a parceria de 
organizações da sociedade civil. 

e) Erradicar o trabalho infantil penoso. 
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QUESTÃO 34 
O Serviço Social é uma profissão, e como tal; 

a) É uma especialização do trabalho 
coletivo no marco dadivisão 
sociotécnica do trabalho. 

b) Dispõe de uma teoria própria, sendo, 
portanto, uma ciência. 

c) Seus profissionais realizam pesquisas 
de natureza prática, o que caracteriza 
a natureza interventiva da profissão . 

d) Tem-se constituído como uma área de 
produção de conhecimento, apoiado 
pelas empresas. 

e) Não se vincula a um projeto que 
propõe a construção de uma nova 
ordem social. 

 
QUESTÃO 35 
A atual legislação, pertinente à área de 
Assistência Social, define que um município 
somente receberá repasses de recursos se 
tiver instituído e estiver em pleno 
funcionamento: 

a) Centro de Atendimento de Assistência 
Social. 

b) Fundo de Assistência Social. 
c) Conselho de Assistência Social com 

maioria da sociedade civil. 
d) Plano de Assistência Social. 
e) Conselho de Assistência Social; Fundo 

de Assistência Social; Plano de 
Assistência Social; comprovação 
orçamentária dos recursos próprios 
alocados no Fundo Municipal de 

Assistência Social. 
 
QUESTÃO 36 
Quando o assistente social participa de uma 
equipe interdisciplinar, considera-se que este 
profissional. 

a) Divide as suas atividades com outros 
profissionais. 

b) Deixa de ter suas particularidades, já 
que está em equipe. 

c) Assume atribuições de outros 
profissionais. 

d) Não consegue garantir uma atuação 
independente da equipe. 

e) Compartilha saberes sem eliminar 
suas particularidades. 

 
QUESTÃO 37 
Um (a) Assistente Social tem a ______________ 
como matéria-prima ou objeto de trabalho 
profissional, devendo apreender como esta, 
em suas múltiplas expressões, é 
experimentada pelos sujeitos em suas vidas 
quotidianas. 
O termo ou expressão que preenche de 
forma correta a lacuna do texto acima é: 

a) Teoria social. 
b) Sociedade. 
c) Questão social. 
d) Técnica. 
e) Pesquisa. 

 
QUESTÃO 38 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a, exceto: 

a) Fornecer declaração de nascimento 
onde constem necessariamente as 
intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

b) Manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de dezoito 
anos. 

c) Identificar o recém-nascido mediante 

o registro de sua impressão plantar e 
digital e da impressão digital da mãe, 
sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade 
administrativa competente. 

d) Proceder a exames visando ao 
diagnóstico e terapêutica de 
anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar 
orientação aos pais. 

e) Manter alojamento separado para os 
neonatos, permitindo visitas 
periódicas da mãe. 



 

REALIZAÇÃO: 

                                                                                                                                   ASSISTENTE SOCIAL        9 

QUESTÃO 39 
O fato de a família ser espaço privilegiado de 
convivência não significa a ausência de 
conflitos. Por isto, trabalhar com famílias é 
um grande desafio para todos os 
profissionais inseridos em determinada 
realidade institucional. Acerca dessa 
temática e da atuação do assistente social 
neste contexto, assinale a opção correta. 

a) O assistente social deve empenhar-se 

por mudar a trajetória das famílias 

atendidas, se os valores e os princípios 

que elas possuem não forem coerentes 

com os apresentados pelo profissional. 

b) É impossível reinventar modos de 

vida, ou contribuir para a 

transformação na vida das famílias 

devido aos limites estruturais e 

econômicos vivenciados 

cotidianamente por elas. 

c) A práxis profissional do assistente 

social deve voltar-se para as 

programações de efeito sinérgico, 

quando necessidades atendidas 

possam provocar na família um 

aprendizado político e pedagógico, com 

a aquisição de maior auto-estima e 

noções de cidadania. 

d) Teorias demonstram que o 

desenvolvimento das pessoas e das 

famílias se dá completamente na vida 

privada, sendo as intermediações 

institucionais altamente ineficazes. 

e) Interlocuções no momento das 

entrevistas e reuniões podem 

aprofundar o significado da cultura e 

da realidade familiar, no entanto são 

inviáveis a introdução e a discussão de 

valores democráticos, uma vez que a 

família já possui seus conceitos e pré-

conceitos. 

 
 

QUESTÃO 40 
Freqüentemente, a violência interpessoal 
gera o chamado “processo de vitimização”. 
Acerca desse fenômeno, assinale a opção 
correta. 

a) A vitimização não é forma de violência 

intersubjetiva, mas sim, conseqüência 

ou resultado. 

b) A vitimização está vinculada a uma 

classe específica, os mais pobres, que 

por sua condição econômica torna-se 

duplamente sacrificada, em um 

círculo vicioso de pobreza e violência. 

c) Nesse processo, a criança submete-se 

aos interesses e expectativas do 

adulto ao mesmo tempo em que se 

torna cúmplice da relação violenta 

que se estabelece. 

d) O “processo de vitimização” 

geralmente tem curta duração, sendo 

caracterizado pela intensidade da 

violência interpessoal. 

e) No referido processo, toda a família 

sofre, inicialmente, a chamada 

violência estrutural, que 

necessariamente gera a violência 

interpessoal. 

 

 

 

 




