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Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a 

vida e a morte. Nesses momentos, pensava em 

minha família e a via tal como me contaram agora 

que esteve durante os dias do meu 

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia 

de que tinham me prestado homenagens fúnebres. 

Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que 

tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam 

comunicado à minha família o meu 

desaparecimento. Como os aviões não voltaram, 

sabia que tinham desistido da busca e que me 

haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em 

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei 

sempre um meio de me defender. Encontrei sempre 

um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por 

insignificante que fosse, para continuar esperando. 

No sexto dia, porém, já que não esperava mais 

nada. Eu era um morto na balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco 

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado 

esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em 

Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um 

homem destroçado por tubarão. Não queria morrer 

assim. Não queria ser repartido em pedaços entre 

um montão de animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu 

em mim renovados desejos de viver. 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não 

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos 

cartões da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um 

milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se 

encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, 

como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria 

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o 

estômago a minúscula papa de papelão moído e 

desde esse instante tive a sensação de que me 

salvaria, de que não seria destroçado pelos 

tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. 

Não sei por que estava certo de que esse não seria 

o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando 

o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me 

sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o 

céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete 

gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela 

terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete 

gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo 

marinheiro sabe que, às vezes, um bando de 

gaivotas se perde no mar e voa sem direção, 

durante vários dias, até encontrar e seguir um barco 

que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas 

gaivotas que vira durante três dias fossem as 

mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso 

significa que eu me distanciava cada vez mais da 

terra. 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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É incorreto afirmar que: 

a) o texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além da   

fome; 

c) o relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) o marinheiro havia sido declarado morto; 

e) o marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a b esta correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. Qual foi o principal argumento utilizado 

pelos opositores da emancipação? 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. Qual a principal palmeira encontrada na 

região? 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

 

 

 

A doutrina neoliberal, adotada por diferentes países, 

constitui-se de um conjunto de proposições 

apontadas como saídas para a crise e a estagnação 

econômica. O modelo de Estado apontado como 

ideal dentro dessa doutrina é o Estado: 

a) de bem-estar social; 

b) autocrático-burguês; 

c) intervencionista; 

d) ampliado. 

e) mínimo; 

 

 

 

A Assistência Social, tal como está prevista na LOAS 

(Lei Orgânica da Assistência Social) : 

a) tem como parâmetro o princípio do segurosocial; 

b) trabalha com a concepção de mínimossociais 

para não desestimular a busca pelotrabalho; 

c) está submetida à lógica da cidadania, integrando 

a seguridade social; 

d) é uma política contratual, uma vez que prevê um 

vínculo benefício/contribuição; 

e) consagra-se como um direito social ativo ao 

desenvolver ações tópicas e assistemáticas. 

 

 

 

Ao conjunto coerente e afirmativo da intervenção do 

Estado, em direção à garantia de direitos sociais, dá-

se o nome de: 

a) movimentos sociais. 

b) políticas sociais. 

c) ação social. 

d) transformação social. 

e) reforma política. 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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De acordo com a Lei nº 8.662/93, que regulamenta a 

profissão, constituem competências do Assistente 

Social, exceto: 

a) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 

programas e projetos de qualquer natureza com 

participação da sociedade civil. 

b) Encaminhar providências e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e à população. 

c) Realizar estudos sócio-econômicos com os 

usuários para fins de benefícios e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades. 

d) Planejar, organizar e administrar benefícios e 

Serviços Sociais. 

e) Prestar assessoria e apoio aos movimentos 

sociais em matéria relacionada às políticas 

sociais, no exercício e na defesa dos direitos 

civis, políticos e sociais da coletividade. 

 

 

 

No contexto de crise contemporânea do capital, o 

Estado tende a: 

a) reduzir as políticas sociais para viabilizar o 

Estado de bem estar social. 

b) sermini-max, ou seja, mínimo para o capital e 

máximo para o trabalho. 

c) enfrentar a questão social com políticas sociais 

universais. 

d) flexibilizar direitos. 

e) retrair os gastos estatais com a reprodução do 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva do projeto ético-político profissional 

construído a partir dos anos 80, o Serviço Social é 

definido como: 

a) racionalização e tecnificação das práticas de 

assistência,com base em referências teórico-

instrumentais. 

b) profissão voltada à viabilização de direitos 

sociais e àmobilização da participação de 

indivíduos, grupos epopulações na reivindicação 

desses direitos. 

c) profissão responsável pela garantia de 

emancipaçãopolítica e humana dos cidadãos. 

d) intervenção consciente e sistemática no sentido 

de ajustaros indivíduos e comunidades à ordem 

social, contribuindopara a melhoria de suas 

condições de vida. 

e) processo de valorização da subjetividade dos 

usuários dosserviços sociais, valorizando-os 

como pessoas. 

 

 

 

Assinale a alternativa correta:  

a) A família nunca poderia ser entendida como um 

conjunto de relações sociais, baseadas em elos 

de sangue,adoção e aliança socialmente 

reconhecida. 

b) O sistema de seguridade social no Brasil é 

composto pela Previdência social, Saúde e 

Educação. 

c) Na atualidade, a família nuclear ainda é 

considerada modelo. 

d) A família patriarcal está desaparecendo, 

gradualmente, sendo esse processo resultado 

de várias mutaçõesda vida econômica e social 

da atualidade. 

e) Ao longo de sua existência, a família nunca 

sofreu modificações. 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 

8.069, de 13/07/1990, Título II – Dos Direitos 

Fundamentais, Capítulo I, refere-se ao: 

a) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 

b) Direito à vida e à saúde. 

c) Direito a convivência familiar e comunitária. 

d) Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 

e) Direito à moradia digna. 

 

 

O Art. 46 do Estatuto do Idoso afirma que a política 

de atendimento ao idoso far-se-á por meio do 

conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais da: 

a) União, dos Estados, dos Municípios e das 

Secretarias de Assistência Social. 

b) União, dos Estados, do Distrito Federal e das 

Secretarias de Assistência Social. 

c) União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dosMunicípios. 

d) União, dos Municípios e das Secretarias de 

Assistência Social. 

e) União, Secretarias Municipais de Assistência 

Social, Estado. 

 

 

As medidas sócio-educativas têm objetivos 

fundamentais de: 

a) Orientar, educar e possibilitar alternativas 

aosadolescentes; 

b) Atender, encaminhar e elaborar estudos 

sociaissobre os adolescentes, suas famílias e 

seufuturo; 

c) Investigar, diagnosticar e punir adolescentes 

emlitígio com a lei; 

d) Condicionar os adolescentes às regras 

definidaspelos adultos; 

e) Garantir o direito do adolescente de não se 

responsabilizarpelos seus atos. 

 

 

Planejamento, enquanto um conjunto orgânico, 

intencional, de ações contínuas e sistemáticas que 

implicam uma metodologia de intervenção, 

pressupõe os seguintes instrumentos de execução: 

a) controle, avaliação e monitoramento; 

b) fases, etapas e cronograma; 

c) planos, projetos e programas; 

d) funções, atribuições e competências; 

e) justificativa, objetivos e finalidade. 

 

 

 

A entrevista, na investigação social, é utilizada, 

primordialmente, para: 

a) Aproximar o pesquisador da realidade 

cotidianados sujeitos, em seus locais de 

residência; 

b) Obter informações detalhadas sobre o que,como 

e porque algo ocorre, do ponto de vistado 

entrevistado; 

c) Obter a freqüência em que ocorrem 

determinadoseventos na vida social, para 

posteriortabulação; 

d) Informar o entrevistado sobre os objetivos desua 

participação numa determinada pesquisa; 

e) Estreitar as relações entre pesquisadores 

epesquisados e, assim, garantir os objetivos 

dapesquisa. 

 

 

 

Na produção acadêmica do Serviço Social brasileiro, 

a vertente denominada “intenção de ruptura” foi 

inaugurada com o 

a) Método BH. 

b) Documento de Araxá. 

c) Documento de Sumaré. 

d) Código de Ética do Serviço Social. 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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e) Documento de Teresópolis. 

 

 

A reorganização do processo de produção de 

mercadorias e de realização do lucro, que produziu 

mudanças na organização do trabalho, chamou-se 

a) reestruturação produtiva. 

b) precarização do trabalho. 

c) flexibilização do mercado. 

d) neoliberalismo excludente. 

e) fordismo. 

 

 

Cabe ao Serviço Social na Saúde : 

a) Democratizar, hierarquizar e burocratizar ações 

de controle social junto aos usuários. 

b) Tematizar, publicizar e ampliar o direito à saúde. 

c) Viabilizar um trabalho profissional na direção dos 

interesses históricos dos diferentes segmentos 

da classe trabalhadora,sem um conhecimento e 

análise profunda da Constituição Federal, 

especificamente no que se refere ao Título V – 

DaDefesa do Estado e Das Instituições 

Democráticas. 

d) Comprometer-se com a emancipação e plena 

expansão dos indivíduos, movimentos sociais, 

com o risco de adoecer,mantendo o controle 

administrativo e/ou burocrático dos serviços 

prestados. 

e) Viabilizar a marcação de exames. 

 

 

O processo de participação popular que visa, definir, 

executar e acompanhar as políticas públicas e as 

políticas de governo é chamado de: 

a) integração social 

b) controle social 

c) ação social e comunitária 

d) controle das políticas 

e) controle e julgamento 

 

 

 

Quanto à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, a Assistência Social tem por objetivo a 

garantia de: 

a) 3 salários mínimos de benefício mensal 

b) 1 salário mínimo de benefício mensal 

c) 2 salários mínimos de benefício mensal 

d) ¼ do salário mínimo de benefício mensal 

e) 4salários mínimos de benéfico mensal 

 

 

 

O debate atual acerca das políticas públicas e ações 

na área de família apontam a necessidade da 

implantação de atenções diversificadas, voltadas 

para o atendimento das famílias, usando como 

parâmetro a matricialidadefamiliar. Dentre elas, 

pode-se destacar a implantação de: 

 

a) Rede de serviços de apoio psicossocial, cultural 

e jurídico à família e de programas de geração 

de trabalho ecomplementação de renda. 

b) Indicadores que sinalizem a evolução dos gastos 

com os recursos financeiros necessários para 

execuçãodos projetos. 

c) Serviços centrados basicamente em indivíduos-

problema, com sofisticadas abordagens técnicas 

eprofissionais. 

d) Serviços e ações centrados em situações-limite 

e de programas e ações focadas na figura 

materna. 

e) Projetos e serviços executados prioritariamente 

por organizações não-governamentais. 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 
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A assistência social tem por objetivo: 

a) Garantir a aposentaria integral a todos os 

trabalhadores formais. 

b) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

c) Garantir o caráter centralizado das ações 

assistenciais. 

d) Melhorar as condições de vida da população 

carente. 

e) Diagnosticar as formas de pobreza nos 

municípios. 

 

 

 

Dentre as estratégias concretas para a 

implementação da política neoliberal, pode-se 

destacar: 

a) a ampliação do poder estatal no gasto das 

políticas públicas. 

b) a mercantilização das relações sociais e 

mobilização dos trabalhadores. 

c) o corte dos gastos sociais, a privatização e a 

centralização dos gastos públicos. 

d) a transferência da responsabilidade estatal para 

as organizações financeiras. 

e) a democratização das ações públicas estatais no 

trato das políticas sociais. 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




