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LÍNGUA PORTUGUESA -QUESTÕES 

DE 1 A 15 
 

 

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.) 
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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 

dafome; 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

Indique a frase que apresenta erro quanto a 

Concordância Nominal: 

a) Faz duas horas que cheguei e ele ainda não 

apareceu. 

b) Ela possui beleza e jóias raras. 

c) A Marinha e o Exército  brasileiro estavam alerta. 

d) Seguem em anexos os documentos. 

e) Numa e noutra questão ela se confundiu. 

 

 

 

 

 

Indique a opção que apresenta erro quanto a 

Regência Nominal: 

 

a) Nair é natural de Teresina; 

b) Sou eternamente grato a você, por tudo que 

você me fez; 

c) Ele está apto a resolver o problema; 

d) Sua rua fica paralela de minha rua; 

e) Não gosto de ver você longe de mim. 

 

 
 

 
 

 

Indique a frase que apresenta erro quanto à regência 

verbal: 

 

a) Assistimos a um bom filme; 

b) Esse é um direito que assiste o trabalhador; 

c) Ela assiste em Parnaíba; 

d) José sempre assistiu ao Asilo de Idosos 

Envelhecer; 

e) Aquele filme? Assisti-o ontem à noite.  

 

 
 

 

 

Assinale a questão que está correta quando a 

colocação da crase: 

 

a) Ele usava um penteado a francesa; 

b) Joana começou à fazer dieta; 

c) O jogador fez um gol à Pelé; 

d) Maria dirigiu-se a Radio Globo; 

e) Paulo pediu apoio à pessoas estranhas. 

 

 

 
 

 

 

Indique a opção que apresenta discrepância entre a 

frase e o seu sentido figurado ou não: 

 

a) O sol ilumina e aquece a terra. (sentido próprio). 

b) O vento acariciava as espigas de milho no 

quintal. (sentido próprio). 

c) Sua vida é um livro aberto. (sentido figurado). 

d) Tens um coração grande para o amor. ( sentido 

figurado). 

e) Seus olhos brilham como as estrelas (sentido 

próprio). 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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C0NHECIMENTOS ESPECÍFICOS -

QUESTÕES DE 16 A 35 
 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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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 à mobilização da participação de 

indivíduos, grupos e populações na 

reivindicação desses direitos. 

c) Profissão responsável pela garantia de 

emancipação política e humana dos cidadãos. 

d) Intervenção consciente e sistemática no sentido 

de ajustar os indivíduos e comunidades à ordem 

social, contribuindo para a melhoria de suas 

condições de vida. 

e) Processo de valorização da subjetividade dos 

usuários dos serviços 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 mutações da vida econômica e social 

da atualidade. 

e) Ao longo de sua existência, a família nunca 

sofreu modificações. 

 

 

 

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 dos 

Municípios. 

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 aos 

adolescentes; 

b) Atender, encaminhar e elaborar estudos sociais 

sobre os adolescentes, suas famílias e seu 

futuro; 

c) Investigar, diagnosticar e punir adolescentes em 

litígio com a lei; 

d) Condicionar os adolescentes às regras definidas 

pelos adultos; 

e) Garantir o direito do adolescente de não se 

responsabilizar pelos seus atos. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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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 cotidiana 

dos sujeitos, em seus locais de residência; 

b) Obter informações detalhadas sobre o que, 

como e porque algo ocorre, do ponto de vista do 

entrevistado; 

c) Obter a freqüência em que ocorrem 

determinados eventos na vida social, para 

posterior tabulação; 

d) Informar o entrevistado sobre os objetivos de 

sua participação numa determinada pesquisa; 

e) Estreitar as relações entre pesquisadores e 

pesquisados e, assim, garantir os objetivos da 

pesquisa. 

 

 

 

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. 

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 – 

Da Defesa 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 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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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) 4 salários 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 

execução dos projetos. 

c) Serviços centrados basicamente em indivíduos-

problema, com sofisticadas abordagens técnicas 

e profissionais. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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C0NHECIMENTOS LOCAIS -

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 

 

 

 

Leia as informações abaixo e responda a alternativa 

correta:  
 

 

“O Projeto do Decreto Legislativo nº 439 de 1994, 

visa a divisão do atual estado do Piauí que possui 

hoje uma área de 251.592 km². Com a divisão, o 

Piauí ficará com 98.622 km², ou seja 39,21% do 

atual território, enquanto o novo estado do Gurguéia 

ficará com 152,907 km²”. 

 
 

a) Com base na divisão entre os dois estados, 

Acauã continuaria pertencendo ao estado do 

Piauí. 

b) Acauã é um dos municípios em vista para sediar 

a nova capital do Gurguéia. 

c) Acauã corta a linha de divisão entre os dois 

estados. Isso gerou embates políticos que 

culminou com a não decisão sobre a qual estado 

pertenceria o município. 

d) A divisão incluiria Acauã no novo Estado do 

Gurguéia. 

e) Com a nova divisão, Acauã perderia uma 

pequena parte do seu território. Isso afetaria 

toda a dinâmica estrutural do município. 
 

 
 

 

A gentílica utilizada para as pessoas que nasceram 

ou residem no município de Acauã é: 

a) Acauãveiro; 

b) Acauãneiros; 

c) Acauãnense; 

d) Acauãs; 

e) Acauãntes. 
 

 
 

 

Sobre o clima de Acauã é correto afirmar: 

a) Predomina um clima relativamente frio 

decorrente da localização na qual se encontra o 

município. 

b) Tem as 4 estações bem definidas e uma 

elevada reserva hídrica anual. 

c) Em certo período do ano predomina no 

município um clima bastante úmido decorrente 

do fenômeno El Nino. 

 

d) Predomina no município durante 6 meses um 

clima frio-úmido e nos outros 6 meses um clima 

quente-seco. 

e) A cidade pertence à região do semi-árido, com 

um período de seca de sete a oito meses. 
 

 

 

 
 

 

Sobre o município de Acauã, julgue as afirmativas 

abaixo. 

I. Segundo o último Censo de 2010, o município 

de Acauã possui aproximadamente uma 

população total de 6.715 habitantes. 

II. Acauã  foi emancipado 

do município de Paulistana. 

III. O primeiro mandatário de Acauã foi Antônio 

Rodrigues Filho, e atualmente a cidade é 

administrada por João Florêncio Rodrigues. 

IV. Em 04 de Outubro é comemorado o festejo do 

Padroeiro da cidade, São Francisco, e em 14 

de dezembro comemora-se o Aniversário de 

Emancipação Política do Município. 
 

Estão corretas: 

a) I, II, III e IV. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 

d) Apenas as afirmativas II e IV. 

e) Todas estão falsas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Com base nos conhecimentos sobre o município de 

Acauã, marque a alternativa correta: 

 

a) Com os novos investimentos na educação, o 

Governo Federal autorizou a implantação de 

Escolas Técnicas no município de Acauã e 

cidades vizinhas, investimento que visa 

profissionalizar trabalhadores de várias regiões. 

b) Um dos grandes agravantes sociais do municipio 

diz respeito ao baixo nível de educação da 

população, cuja taxa de analfabetismo entre as 

pessoas de quinze anos ou mais atinge uma 

média de 34,65%. 

c) O Censo 2010 revelou no município um 

crescimento no setor industrial, que hoje é 

responsável pela empregabilidade de mais da 

metade da população do município. 

d) Acauã faz parte do conjunto de cidades 

produtores de soja, hoje o município se destaca 

na produção e no desenvolvimento de produtos 

derivados da soja. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulistana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo



