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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Considerando as análises de Iamamoto sobre a questão social,  leia as afirmativas abaixo. 
I - As várias questões sociais existentes são decorrentes das diferenças econômicas, sociais, culturais, 

gênero, características étnico-raciais e formações regionais que atingem a vida dos sujeitos, e o 
atendimento a essas questões sociais deve ser realizado individualmente através da livre iniciativa tanto 
na esfera pública quanto na esfera privada. 

II - A questão social é indissociável da forma de organização da sociedade capitalista, que promove o 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e, em contrapartida, expande e aprofunda as 
relações de desigualdade, a miséria e a pobreza. 

III - A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais, que, 
historicamente, está presente pelas diferenças biopsíquicas e sociais entre os homens, que condicionam 
a separação entre produtores e trabalhadores fazendo surgir a pobreza e os problemas sociais. 

IV - Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 
extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do Estado para o 
reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II e IV, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV.   
 

QUESTÃO 02  
Considerando as análises de Iamamoto sobre a questão social na atualidade, leia as afirmativas abaixo. 
I - Há uma pulverização e fragmentação das questões sociais, atribuindo unilateralmente aos indivíduos 

singulares a responsabilidade por suas dificuldades e pela sua pobreza, isentando a sociedade de 
classes de sua responsabilidade na produção das desigualdades sociais. 

II - A Questão Social na atualidade passa a ser objeto de um violento processo de criminalização que 
atinge as classes subalternas. 

III - A Questão social transforma-se em questão de dever moral de prestar assistência aos pobres, 
despolitizando-a da sua dimensão coletiva que se expressa na vida dos indivíduos singulares 
reduzindo-a a uma dificuldade do indivíduo isolado, típica do pensamento liberal. 

IV - As sequelas da questão social passam a ser objeto de ações eventuais, fragmentárias, transferidas a 
organismos e entidades privadas e cidadãos solidários, ou objeto de pontuais iniciativas 
governamentais movidas por interesses clientelistas e eleitorais, impulsionando o desmonte dos 
direitos sociais universais. 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

QUESTÃO 03 
Segundo Marilda Villela lamamoto (2001), pensar o projeto profissional do Serviço Social, na atualidade, 
supõe articular uma dupla dimensão:  
A) de um lado as desigualdades sociais, base de fundação sócio-histórica do Serviço Social, que determinou 

uma forma de intervenção para minorar a pobreza; e, de outro lado, as políticas sociais, objeto de 
trabalho dos Assistentes Sociais e de ultrapassagem das desigualdades sociais.  

B) de um lado as questões microssociais, que estabelecem o terreno sócio-histórico e impõe limites e 
possibilidades à atuação prática dos Assistentes Sociais; e, de outro lado, a prática profissional, na qual 
ocorrem as respostas técnico-profissionais e ético-políticas dos agentes profissionais nesse contexto. 

C) de um lado, as condições macrossocietárias, que estabelecem o terreno sócio-histórico em que se exerce 
a profissão, seus limites e possibilidades; e, de outro lado, as respostas técnico-profissionais e ético-
políticas dos agentes profissionais nesse contexto. 

D) de um lado, a prática profissional como trabalho produtivo e, de outro lado, a assistência social como 
seu objeto de trabalho e sua base de fundação sócio-histórica.  

 

QUESTÃO 04 
Um marco inicial do processo de ruptura do Serviço Social com o conservadorismo, que pretendia romper 
com o Serviço Social tradicional, do ponto de vista teórico-metodológico, formativo e interventivo, ficou 
conhecido como: 
A) Método de B.H. 
B) Movimento de Reatualização do Conservadorismo. 
C) Movimento de Modernização Conservadora. 
D) Método de Araxá. 
 

QUESTÃO 05 
Analise as afirmativas a respeito da categoria de mediação em Serviço Social, na perspectiva crítico-
dialética. 
I - A categoria mediação, na sua dimensão objetiva, independe do sujeito e do real, e em sua dimensão 

teórico-metodológica assentada sobre as demandas e os conflitos de interesses, busca a conciliação de 
conflitos entre as partes e a intervenção nessa perspectiva. 

II - A categoria mediação direciona-se a ver, nas demandas individuais, as dimensões universais e 
particulares que ela contém e é responsável pela possibilidade da passagem entre o imediato e o 
mediato. 

III - A mediação é uma categoria que pertence ao real e é elaborada pela razão, o que permite a superação 
da imediaticidade em busca da essência, reconstruindo o próprio movimento do objeto. 

IV - A dialética entre o universal e singular processa-se através da particularidade, que é um campo de 
mediações em que os fatos singulares se vitalizam com as grandes leis da universalidade, e a 
universalidade embebe-se da realidade do singular. 

 

Marque a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) INCORRETA(S). 
A) I, apenas. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

QUESTÃO 06 
Sobre o sistema de proteção social no Brasil, analise as afirmativas abaixo. 
I - O sistema de proteção social brasileiro, até o final da década de 80, combinou um modelo de seguro 

social na área providenciária, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a 
população sem vínculos trabalhistas formais. 

II - No modelo de seguridade social, presente na Constituição Federal de 1988, busca-se romper com as 
noções de cobertura restrita a setores inseridos no mercado formal e afrouxar os vínculos entre 
contribuições e benefícios, gerando mecanismos mais solidários e redistributivos. 

III - A organização dos sistemas de proteção social, através da Previdência Social, na década de 1940, 
propunha o formato de uma rede descentralizada, integrada e com um fundo de financiamento em cada 
esfera governamental. 

IV - O novo padrão constitucional, de 1988, da política social, caracteriza-se pela universalidade na 
cobertura, o reconhecimento dos direitos sociais, a afirmação do dever do Estado, a subordinação das 
práticas privadas à regulação em função da relevância pública das ações e serviços nas áreas da 
seguridade social, uma perspectiva publicista de cogestão governo/sociedade, um arranjo 
organizacional descentralizado. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 07 
Assinale a afirmativa INCORRETA com relação às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
A) Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 
B) É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz. 
C) Constitui atribuição do Conselho Tutelar encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 
D) Os Municípios, com apoio prioritário dos Estados, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
 

QUESTÃO 08 
Os benefícios eventuais foram tratados no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e no 
Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Podemos traduzi-los como provisões gratuitas 
implementadas em espécie ou em pecúnia que visam cobrir determinadas necessidades temporárias em 
razão de contingências, relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo 
de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas que representam perdas e danos. 
 
Sobre os benefícios eventuais, marque a afirmativa INCORRETA. 
A) Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser criado benefício eventual de modo a 

assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia. 
B) A concessão do benefício eventual vincula-se às comprovações de pobreza e é direcionado à população 

com renda até ¼ do salário mínimo, sendo financiado exclusivamente com recursos dos próprios 
municípios, dentro de teto financeiro previsto a partir da Lei Orçamentária. 

C) O auxílio por morte é um dos benefícios eventuais e atenderá, prioritariamente, às despesas de urna 
funerária, velório e sepultamento; a necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros; e a ressarcimento, no caso 
da ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário. 

D) O auxílio por natalidade é um dos benefícios eventuais e atenderá, preferencialmente, aos aspectos de 
necessidades do nascituro; apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; e apoio à 
família no caso de morte da mãe. 

 
 
 






 

QUESTÃO 09 
Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pode-se afirmar, EXCETO 
A) Constitui uma garantia de renda básica, no valor de um salário mínimo, dirigido às pessoas com 

deficiência e aos idosos a partir de 65 anos de idade, observado, para acesso, o critério de renda previsto 
na Lei. 

B) É um direito estabelecido diretamente na Constituição Federal e, posteriormente, regulamentado a partir 
da LOAS.  

C) É um programa direcionado para a garantia de renda dos vulneráveis e para cobrir determinadas 
necessidades temporárias em razão de contingências, não incluindo o princípio da certeza e do direito à 
assistência social. 

D) Trata-se de prestação direta aos beneficiários de competência do Governo Federal, presente em todos os 
Municípios. 

 

QUESTÃO 10 
Em relação ao Controle Social na área da Assistência Social, analise as afirmativas abaixo. 
I - Os conselhos têm como principais atribuições a deliberação e a fiscalização da execução da política de 

assistência social e de seu financiamento, em consonância com as diretrizes propostas pelas 
conferências de assistência social; a aprovação do plano; a apreciação e aprovação da proposta 
orçamentária para a área e do plano de aplicação do Fundo, com a definição dos critérios de partilha 
dos recursos, exercidas em cada instância em que estão estabelecidos. 

II - A participação popular foi efetivada na LOAS (artigo 5º, inciso II) e na conformação do Sistema Único 
de Assistência Social, sendo os conselhos e as conferências espaços privilegiados onde se efetivará 
essa participação. 

III - As conferências têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, 
verificar os avanços ocorridos num espaço de tempo determinado. 

IV - O controle social, que tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1930 e regulamentado a 
partir da Constituição Federal de 1988, é um instrumento de efetivação da participação popular no 
processo de gestão político administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e 
descentralizado. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

QUESTÃO 11 
A assistência social, na legislação brasileira, caracteriza- se como 
A) política social que integra a área da Previdência Social. 
B) programa do Ministério do Desenvolvimento Social, com ações a serem avaliadas segundo critérios de 

rentabilidade econômica. 
C) política de Seguridade Social de caráter não contributivo. 
D) política, cuja gestão ocorre através do Estado e pelas organizações civis.   
 

QUESTÃO 12 
O parecer social é elaborado com base na observação e estudo de uma determinada situação. Sobre o 
parecer social, marque a afirmativa INCORRETA. 
A) Direciona-se a subsidiar as decisões médicas. 
B) Direciona-se a subsidiar decisões judiciais sobre destituição do pátrio-poder. 
C) Direciona-se a subsidiar a concessão de benefícios sociais. 
D) Direciona-se a subsidiar informações direcionadas à população, no sentido de responder a suas 

reivindicações.  
 
 
 
 






 

QUESTÃO 13 
Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo. 
I - A transferência de recursos financeiros via “fundo a fundo de saúde” deve ocorrer regular e 

automaticamente, do Ministério da Saúde para as Secretarias de Estado da Saúde e Secretarias 
Municipais de Saúde, e sua gestão se realiza por técnicos e gestores da saúde, com participação 
eventual dos Conselhos de Saúde. 

II - A remuneração de todos os serviços produzidos no Sistema Único de Saúde (SUS) é realizada 
diretamente pelo Ministério da Saúde aos prestadores de serviços de saúde cadastrados no SUS e no 
Ministério da Previdência Social.   

III - Conforme consta na Constituição Federal, uma das fontes que subsidia o financiamento do SUS são os 
recursos do orçamento da Seguridade Social da União. 

IV - Os recursos para o financiamento da saúde são advindos de vários convênios realizados anualmente 
entre Ministério da Saúde, União e Estados brasileiros.   

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I e III, apenas. 
B) III, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 14 
A dimensão investigativa do trabalho profissional do Assistente Social deve ser entendida como  
A) um conjunto de instrumentos aplicados no levantamento de dados científicos e utilizados para realizar 

pericias, laudos e pareceres.    
B) atividade concernente ao espaço acadêmico-científico nos programas de pós-graduação. 
C) elemento constitutivo da própria intervenção profissional.  
D) uma atividade direcionada, prioritariamente, a diagnosticar as situações de pobreza e vulnerabilidade da 

população.  
 

QUESTÃO 15 
O Projeto Ético Político do Serviço Social na saúde se articula ao Projeto da Reforma Sanitária brasileira. 
Analise as afirmativas abaixo considerando os pontos de articulação com o Projeto Ético Político do Serviço 
Social.  
I - A expansão dos direitos de cidadania, a universalidade do acesso, com justiça social, e o papel do 

Estado na proteção social. 
II - O princípio da integralidade que aponta um novo enfoque para o direito à saúde, tendo como pilares 

básicos a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. 
III - O conceito de saúde, centrado nos determinantes biológicos e na assistência curativa à saúde. 
IV - A participação da comunidade, princípio constitucional e eixo organizador do Sistema Único de Saúde.
 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II, e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 
 

OUTRO ÂNGULO 
 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou em setembro um projeto de lei que 
cria duas novas disciplinas nas escolas: cidadania moral e ética, no ensino fundamental; e ética social e 
política, no ensino médio. Para a proposta entrar em vigor, precisa ser aprovada na Câmara. Nos últimos 
nove anos, as escolas foram forçadas a acrescentar matérias na grade, entre elas espanhol, sociologia e 
filosofia, no ensino médio; e a abordagem interdisciplinar de história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena, no conteúdo geral. Outras disciplinas, como matemática e leitura, tiveram o tempo reduzido. 
Enquanto isso, os alunos brasileiros continuam com dificuldade para aprender o essencial. O Brasil ocupa a 
53a posição, entre 65 países, no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Criar 
mais disciplinas não vai mudar essa realidade. Os esforços deveriam se concentrar em medidas para 
melhorar o aproveitamento do aluno e a formação do professor. Vejam-se os dados a seguir. 
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Os estudantes brasileiros têm dificuldade para aprender o básico, uma vez que, na lista dos 65 países 
incluídos no Programa de Avaliação de Estudantes (OCDE), ocupam posições muitos ruins: 57.° lugar em 
Matemática, 53.° lugar em Ciências e 53.° em Leitura. Portanto, a criação de mais disciplinas nas escolas em 
nada deve contribuir para melhorar essa situação, ao contrário, pode piorá-la. Em vez de reduzir o tempo 
dedicado a disciplinas básicas, o que as escolas brasileiras precisam é reforçar essa carga horária. 

 
(1) Estimativa Seade (2) Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Económico. Fontes: Naércio Menezes Filho 
(Insper), Unesco. Victor Lavy (Universidade de Londres), Instituto 
Unibanco, Inep. Todos pela Educação. Educar para Crescer, 
Conselho Nacional de Educação e Pisa.  

(IKEDA, Patrícia. Outro Ângulo, Revista Exame, São Paulo, p. 26-27, outubro de 2012. Adaptado.) 
 

QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO 
A) A adoção das novas disciplinas elevará a carga horária do ensino fundamental brasileiro para 833 aulas. 
B) O tempo de aula das disciplinas básicas no Brasil é menor, se comparado ao de países mais 

desenvolvidos. 
C) O tempo de ensino das disciplinas básicas, por semana, no ensino fundamental no Brasil é de 2h20min 

para menor, se comparado à Austrália, que, dos países comparados, é o que tem o tempo semanal maior 
para o ensino das disciplinas básicas. 

D) A carga horária total do ensino fundamental brasileiro está aquém, se comparada à do Japão, 
considerado um dos países mais desenvolvidos, por isso deve ser ampliada. 

 

QUESTÃO 17 
São ideias defendidas pela autora, EXCETO 
A) Acrescentar novas disciplinas na grade curricular do ensino fundamental e médio não é a solução para 

melhorar a qualidade da educação no Brasil. 
B) As disciplinas já acrescentadas à grade curricular, as abordagens interdisciplinares e as disciplinas que 

poderão ser adotadas não são necessárias ao currículo do ensino fundamental e médio no Brasil. 
C) Para que a qualidade da educação brasileira melhore, é necessário que se adotem medidas para um 

melhor aproveitamento do tempo pelo aluno, em sala de aula, e para a capacitação do professor. 
D) Se o Brasil, em relação a outros países, já ocupa uma posição ruim no ranking do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), diminuir o tempo dedicado a disciplinas básicas tende a 
agravar essa situação. 

 

QUESTÃO 18 
Para defender o seu ponto de vista, a autora NÃO usa: 
A) argumentos concretos. 
B) citação direta. 
C) argumentos abstratos. 
D) linguagem não verbal. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com os dados estatísticos apresentados, marque a alternativa INCORRETA. 
A) O tempo da aula gasto pelos estudantes mineiros conversando, dormindo ou mexendo no celular é mais 

que oito vezes o tempo gasto por estudantes de outros países da OCDE. 
B) Nas escolas de mau desempenho, o tempo gasto com atividades não didáticas é mais que o dobro do 

tempo dedicado exclusivamente ao aprendizado. 
C) Nas escolas de bom desempenho, o tempo de aproveitamento das quatro horas de aula é três vezes maior 

que nas escolas de mau desempenho. 
D) Em Minas Gerais, o tempo gasto pelo professor em atividades não didáticas corresponde a mais da 

metade do tempo que ele usa para as atividades dedicadas ao ensino. 
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QUESTÃO 20 
O texto apresenta explicita ou implicitamente críticas à/ao, EXCETO 
A) Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado brasileiro. 
B) Professor brasileiro. 
C) Aluno brasileiro. 
D) Programa de Avaliação de Estudantes. 
QUESTÃO 21 
O título “Outro Ângulo” dado ao texto relaciona-se ao fato de a autora: 
A) Analisar como negativo algo que pode ser considerado como positivo. 
B) Contestar dados apresentados utilizando outros dados. 
C) Ressaltar o que há de bom na educação de outros países. 
D) Contrapor comportamentos diferenciados de estudantes e professores. 
QUESTÃO 22 
Considere o trecho retirado do quadro: “Haveria duas alternativas para incluir a nova disciplina...” 
Se nessa proposição o verbo destacado for substituído por uma locução verbal usando-se o verbo ‘dever’ 
como auxiliar e o ‘existir’ como principal, a nova estrutura oracional, sem outras alterações formais, será: 
A) Devia existir duas alternativas para incluir a nova disciplina. 
B) Deveriam existir duas alternativas para incluir a nova disciplina. 
C) Deveria existir duas alternativas para incluir a nova disciplina. 
D) Deviam existir duas alternativas para incluir a nova disciplina. 
QUESTÃO 23 
Considere o contexto: “Os esforços deveriam se concentrar em medidas para melhorar o aproveitamento do 
aluno e a formação do professor.” (Linhas 9-l0) 
Em relação à colocação do pronome oblíquo átono nesse contexto, é INCORRETO afirmar: 
A) Ocorre próclise em  relação ao verbo principal, posição obrigatória, conforme a Gramática Normativa, 

uma vez que o pronome foi usado em uma locução verbal. 
B) O pronome poderia estar, com igual correção, enclítico ao verbo principal, já que foi usado em uma 

locução em que o verbo principal está no infinitvo. 
C) A colocação que se vê é característica da língua falada e escrita do Brasil já referida pela Gramática 

Normativa. 
D) Esse pronome poderia ainda estar em ênclise em relação à locução verbal, embora esse uso não seja 

recorrente na língua portuguesa do Brasil. 
QUESTÃO 24 
Observe o trecho retirado do quadro de dados: “Reduzir o tempo de ensino das disciplinas básicas, que já 
têm um espaço menor do que o necessário, quando comparado ao de países mais desenvolvidos.” Em 
relação à organização sintática do trecho, pode-se afirmar, EXCETO 
A) Verifica-se a presença de um elemento coesivo que introduz no trecho uma circunstância temporal. 
B) O verbo ‘ter’ foi flexionado na terceira pessoa do plural, concordando com o termo “disciplinas 

básicas”. 
C) A vírgula usada depois da palavra “básicas” poderá ser retirada sem que haja alteração semântica no 

trecho. 
D) Percebe-se, no trecho, a ocorrência de elipses. 
QUESTÃO 25 
Observe o período retirado do quadro de dados: “Grupos de alunos conversam, dormem ou mexem no 
celular.” 
Em relação aos verbos destacados, NÃO se pode afirmar: 
A) Esses verbos, embora componham diferentes orações, têm em comum o sujeito, termo com o qual estão 

concordando. 
B) Se, nesse período, a palavra “grupos” estivesse no singular, esses verbos poderiam ser usados, com igual 

correção, tanto no singular quanto no plural. 
C) Nesse período, considerando o núcleo do sujeito e o núcleo do adjunto adnominal, esses verbos somente 

poderão ser usados no plural. 
D) Se, nesse período, a palavra “grupos” estivesse no singular, esses verbos, obrigatoriamente, deveriam ser 

usados também no singular. 






 

 







