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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - Considere as afirmações abaixo:
I. Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa
tomar o Serviço Social como totalidade construída das
dimensões: técnico-instrumental, teórico-intelectual, éticopolítica e formativa.
II. Determinada capacidade ou propriedade constitutiva da
profissão, construída e reconstruída no processo sóciohistórico;
III. Possibilita ao assistente social modificar, alterar e/ou
transformar as condições objetivas e subjetivas existentes
numa determinada realidade social.
Com base na discussão de Iolanda Guerra (2000) sobre
instrumentalidade, somente estão corretas:
A) I e II apenas
B) II e III apenas
C) I e III apenas
D) Estão todas incorretas
E) I, II, III
02 - De acordo com Mioto (2000), aos poucos vai sendo
abandonada a idéia hegemônica de que a família é uma
instituição eterna com relações definidas naturalmente, para um
pensamento que compreende que, diante das transformações
societárias, esta instituição social inspira cuidados. As razões
pelas quais essa mudança de idéias ocorre podem ser devido,
exceto:
A) A família ser uma instituição econômica que cuida e
transforma a vida dos seus membros com o objetivo de
se beneficiar futuramente.
B) A família ser um espaço privilegiado na história da
humanidade onde aprendemos a ser e a conviver.
C) A família mediar continuamente os deslocamentos dos
limites entre o público e o privado, no cotidiano de seus
sujeitos.
D) A família ter um projeto de vida baseado na
solidariedade entre as gerações e, simultaneamente, é
geradora de formas comunitárias de vida.
E) A família que apresenta sinais de sofrimento, em geral,
é rotulada nos serviços sociais e instituições de
desestruturada.
03 - O período denominado de Estado Novo caracteriza-se
pela expansão da indústria, pelo aumento da violência e da
exploração do trabalho. Face a esse cenário a classe
trabalhadora exige que o Estado reconheça sua condição
de cidadania assegurando-lhes direitos, principalmente,
direitos trabalhistas. Como resposta a classe trabalhadora o
Estado cria as instituições sociais e assistenciais
objetivando:
A) Buscar legitimidade junto à classe dos
trabalhadores.
B) Apoiar e fortalecer as reivindicações históricas do
proletariado.
C) Estimular as empresas a conhecer benefícios para
os trabalhadores.
D) Manter o controle social e político sobre a classe
dos trabalhadores.
E) Expandir a recém-criada legislação trabalhista.

04 - Para analisar o trabalho do assistente social na esfera
estatal, Raichelis (2009) assinala que os anos de 1990 foram
palco de um complexo de regressões no âmbito do Estado e da
universalização dos direitos, desencadeando novos elementos
que se contrapõem ao processo de democratização política,
econômica e social no Brasil. Tal cenário desencadeia duas
profundas transformações societárias, são elas:
A) Mudanças na esfera do trabalho, devido a reforma
gerencial do Estado; precarização, flexibilização do
trabalho e consequente desregulamentação da leis
trabalhistas.
B) Processo de destituição de direitos desencadeando
crescente e persistente sucateamento dos serviços
públicos; esvaziamento da noção de direitos relacionado
a uma suposta desnecessidade de tudo que é público e
estatal.
C) Agravamento da questão social; processo de
reestruturação produtiva e da adoção do ideário
neoliberal.
D) Mudanças na organização da produção, nos processos
de trabalho; privatizações e fusões de empresas devido
novas formas de produzir mercados.
E) Aumento significativo dos direitos sociais com
ampliação das políticas sociais universalistas e
focalistas; precarização e flexibilização do trabalho.
05 - Nas lutas pela redemocratização da sociedade
brasileira, o conceito de Seguridade Social expresso na
Constituição Federal de 1988 foi um dos grandes avanços
deste processo, embora que, restrito à Previdência, Saúde e
Assistência Social. Neste sentido, a defesa da seguridade é
balizada no projeto ético-político profissional do Serviço
Social, tendo como concepção de seguridade um padrão de
proteção social de qualidade, em que:
A) a cobertura é universal para as situações de risco,
vulnerabilidade ou danos aos cidadãos brasileiros,
que incorpore outras políticas sociais.
B) a alocação dos recursos públicos é dimensionada
dentro de uma perspectiva de otimização, sem
distinção entre o publico e o privado.
C) inserido e mobilizado em torno das políticas
setoriais, possibilitando um atendimento à
população mais direcionado e eficaz.
D) é, sendo um espaço de disputa de recursos, uma
disputa política de marcas clientelistas e
patrimonialistas.
E) universal à população brasileira, através da compra
de serviços privados por meio do Instituto Nacional
da Previdência Social.
06 - O Serviço Social se institucionaliza e legitima como
profissão, extrapolando suas marcas de origem
confessional no interior da Igreja, quando: o Estado
centraliza a política assistencial, efetivada através da (o)
(s):
A) Instituições socioassistenciais
B) Ações sociais
C) Enfrentamento do processo de pauperização da
classe trabalhadora
D) Prestação de serviços sociais
E) Reconhecimento da cidadania

07 - A formulação da atual política de saúde foi protagonizada
pelo movimento da reforma sanitária, que fez uma crítica à
política pública de saúde vigente, com características de
cidadania regulada. Os princípios de universalização e
participação, e da responsabilidade do Estado em garantir o
direito à saúde são os fundamentos do Sistema Único de Saúde
(SUS), como estabelece a Constituição Federal de 1988.
1. Constitui-se dever de o Estado garantir atenção à saúde
àqueles contribuintes do sistema de seguridade social.
2. A Reforma Sanitária foi um movimento social que produziu
a democratização do setor saúde.
3. Criação das conferências de saúde não foi aprovada pela
sociedade.
4. Com o advento do SUS o mercado continuou com sua
participação no setor saúde.
O correto está em:
A) 1, 2 e 4, apenas.
B) 1, 2, 3 e 4.
C) 2 e 4, apenas.
D) 1, 2 e 3, apenas.
E) Estão todas incorretas.
08 - Leia com atenção o que se afirma abaixo:
I) Refere-se à opinião fundamentada que o Assistente Social
emite sobre a situação estudada, enfoca objetivamente a
questão ou situação social estudada e apresenta a análise da
situação.
II) É um processo metodológico específico do Serviço Social,
que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma
crítica, uma determinada situação ou expressão da questão
social.
III) É um documento específico elaborado por assistente social,
se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma
situação ou expressão da questão social com a finalidade de
informar, esclarecer, subsidiar e documentar um ato processual.
Marque a opção que aponta a sequência correta dos
documentos apresentados.
A) Laudo Social, Estudo Social e Perícia Social
B) Perícia Social, Parecer Social e Abordagem social
C) Relatório Social, Perícia Social e Entrevista Social
D) Laudo Social, Entrevista e Abordagem Social.
E) Parecer Social, Estudo Social e Relatório Social
09 - A entrevista é um dos instrumentos do processo de
trabalho do assistente social nas suas diferentes atribuições.
Assim, as várias concepções sobre esse instrumento devem ser
contextualizadas no momento histórico e social em que foram
produzidas. Em relação à entrevista social é INCORRETO
afirmar:
A) É um instrumento que possibilita extrair informações e
avaliá-las por todos os ângulos.
B) É um instrumento que facilita o entendimento de
algumas realidades mais coletivas quando nos
reportamos às questões sociais evidenciadas.
C) Para o desenvolvimento da entrevista há de se cumprir
certas etapas básicas, a saber: planejamento, execução e
registro.
D) É um instrumento que requer habilidade e não interpõe
relações interpessoais e interprofissionais.
E) É um instrumento que exige uma escuta qualificada e
uma observação sensível sobre a história de vida do
usuário.

10 - A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-PNSPI
(Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006), apresenta as
seguintes diretrizes importantes para a atenção integral à
saúde do idoso, exceto:
A) promoção do envelhecimento ativo e saudável.
B) Divulgação e informação para profissionais de
saúde, gestores e usuários do SUS.
C) manutenção e reabilitação da capacidade funcional,
apenas se necessário.
D) Formação e educação permanente dos profissionais
de saúde.
E) Estímulo às ações intersetoriais, visando à
integralidade da atenção.
11 - A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei
10.216/02 estabelece como direito à pessoa com transtorno
mental:
A) Ter acesso ao tratamento do sistema de saúde
apenas se houver necessidade.
B) Receber o maior número de informações a respeito
de sua doença e de seu tratamento.
C) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios
invasivos sempre que houver necessidade.
D) Ser encaminhada a rede de serviços substitutivos
apenas quando o médico omitir um parecer.
E) Não dispor de proteção contra qualquer forma de
abuso e exploração.
12 - O enxugamento das políticas sociais públicas, como
parte dos preceitos neoliberais, vem sendo acompanhado,
desde finais da década de 1980, por uma expansão de
programas de transferência de renda em toda a América
Latina. Uma das principais características desta
modalidade de política social é:
A) minimizar situações sociais já instaladas.
B) possuir um caráter preventivo à vulnerabilidade
social.
C) instituir-se universalmente.
D) constituir-se como seguro social.
E) assegurar as necessidades básicas dos usuários.
13 - Sendo as múltiplas expressões da questão social o
objeto sobre o qual incide o trabalho profissional do
assistente social, sabe-se que a gênese da questão social
encontra-se enraizada na contradição fundamental da
sociedade burguesa, logo a questão social na perspectiva
teórica crítica é:
A) Reflexo do processo de produção de mercadorias
com valor de uso na sociedade burguesa.
B) Um fenômeno recente na sociedade burguesa.
C) Determinada pelo avanço da luta dos trabalhadores
na sociedade burguesa.
D) Expressão concreta do processo de produção e
reprodução da vida social na sociedade burguesa.
E) Resultado do desmonte e fragmentação das
políticas sociais na sociedade capitalista madura.

14 - Para Marilda Iamamoto (2007), ao se falar em prática
profissional do assistente social remonta-se a ideia de que
o profissional trabalha isoladamente, essa visão é
distorcida, uma vez que não considera os condicionantes
internos e externos que permeiam essa prática. Nesse
sentido, é possível afirmar que os condicionantes internos
estão relacionados à capacidade do profissional para:
A) Compreender as relações de poder institucional,
inclusive os recursos disponíveis para realização do
seu trabalho.
B) Identificar as condições e relações sociais que
particularizam a prática profissional do assistente
social.
C) Manutenção da ordem societária vigente que
assegure a reprodução social.
D) Analisar as políticas sociais específicas seus
objetivos e demandantes.
E) Realizar a leitura conjuntural e acionar estratégias e
técnicas na relação com o usuário, empregador e
demais profissionais.
15 - A década de 1980 é decisiva para a categoria de
assistentes sociais. Embalados pelo processo de
redemocratização do país o Serviço Social passa
internamente a discutir a diferença entre a concepção
teórico-metodológica e as estratégias e técnicas e
procedimentos da intervenção profissional. Essa dimensão
teorico-metodologica passa a ser definida segundo
Iamamoto (1994), como:
A) A perspectiva teórico-metodológica pode ser
reduzida a ações, técnicas, pautas, etapas,
procedimentos de fazer profissional.
B) O modo de ler e de interpretar a realidade social,
porém utilizando de técnicas e estratégias de
intervenções.
C) O modo de ler, de interpretar, de se relacionar com
o ser social; uma relação entre o sujeito
cognoscente, que busca compreender e desvendar a
sociedade, e o objeto investigado.
D) A perspectiva teórico-metodológica pode ser
reduzida a pautas, etapas, procedimentos de fazer
profissional.
E) Essa dimensão se reduz a estratégias, técnicas e
procedimentos de intervenção profissional. Deve-se
atribuir uma estrutura de metodologia a ação.
16 - Na prática profissional do Assistente Social, um
projeto de pesquisa é importante para mapear um caminho
a ser seguido durante a investigação. Nesse sentido, o
profissional busca, entre outros objetivos.
A) Identificar o marco teórico do saber profissional
envolvido na pesquisa-ação.
B) Dar uma dimensão técnica ao saber profissional e
na intervenção em relação às políticas sociais.
C) Evitar imprevistos no decorrer da pesquisa que
poderiam até mesmo inviabilizar sua realização.
D) Delimitar o objeto de pesquisa e os objetivos que se
quer alcançar.
E) Possibilitar ao profissional identificar às demandas
da população, atendendo às necessidades
institucionais.

17 - Sobre a história da constituição da política social no
capitalismo, afirma-se que a organização dos trabalhadores
foi importante por ter posto em xeque a perspectiva liberal
em relação a intervenção do Estado na questão social.
Outro fator que contribuiu para esse processo foi a (o):
A) Livre iniciativa no mercado
B) Revolução industrial
C) Mercado mundial
D) Monopolização do capital
E) Padrão de bem-estar social.
18 - Na proteção social de Assistência Social, conforme
preconizado no SUAS, o princípio que significa “o
reconhecimento da presença de múltiplos fatores sociais e
econômicos, que levam o indivíduo e a família a uma
situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social”, é:
A) Matricialidade sociofamiliar.
B) Proteção proativa.
C) Territorialização.
D) Integração às políticas sociais e econômicas.
E) Integração à seguridade social.
19 - Durante o período ditatorial iniciado no Brasil em
1964, a renovação do Serviço Social, contemporânea ao
chamado “Movimento de Reconceituação” latinoamericano, expressou-se especialmente através da:
A) Incorporação de influências do estruturalfuncionalismo norte-americano.
B) Assimilação do marxismo na elaboração de
metodologias de intervenção.
C) Recusa dos paradigmas, anteriores a 1964,
relacionados à ideologia desenvolvimentista.
D) Generalizada influência do “Método Belo
Horizonte”, apoiado na educação popular.
E) Difusão maciça das propostas metodológicas
embasadas nas teorias fenomenológicas.
20 - Os estudos de Antunes (2001) acerca da centralidade
das transformações no mundo do trabalho esclarecem
aspectos fundamentais da influência toyotista e do
processo de mundialização no setor produtivo.
A expansão do trabalho combinado significa:
A) a utilização do trabalho de imigrantes, negros e
crianças.
B) a articulação do trabalho industrial com o setor de
serviços.
C) o aumento progressivo do trabalho feminino no
interior da classe trabalhadora.
D) a ampliação das empresas multinacionais nos países
“pobres” como estratégia de exploração de mão de
obra barata
E) a incorporação de trabalhadores de diversas partes
do mundo no processo de produção e de serviços.
21 - A prática profissional dos assistentes sociais vem se
desenvolvendo e se consolidando diariamente, como necessária.
Engendrado nessa prática, há a busca da promoção e o
levantamento de dados relacionados com os aspectos sociais,
verificação da eficácia da ação profissional, identificação e
conhecimento da realidade social. Observa-se que através dessa
prática o assistente social pode propor novas medidas de
intervenção da realidade.
O texto acima retrata:

A)
B)
C)
D)
E)

A Educação Social.
A Pesquisa Social.
O Planejamento Funcional.
O Código de Ética Profissional.
Os Programas do Poder Municipal.

22 - O artigo 5º, inciso 4º, da Lei de Regulamentação da
Profissão reza: “realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço
Social”. Pode-se, pois, inferir que esses procedimentos
privativos:
A) devem ser realizados, apenas, por Assistentes Sociais no
pleno exercício profissional.
B) obrigam os Assistentes Sociais a realizá-los somente após
aprovação dos empregadores.
C) podem ser realizados por outros profissionais, desde que
autorizados por Assistentes Sociais.
D) estão reservados exclusivamente a profissionais que
prestaram concurso público.
E) são cabíveis, apenas, para Assistentes Sociais graduados
em universidades públicas.
23 - As atribuições e competências das (os) profissionais de
Serviço Social na área da saúde são definidas e orientadas pelo
Código de Ética Profissional e pela Lei de Regulamentação da
Profissão e pautada na concepção de saúde contida no Artigo 196
da Constituição Federal de 1988 e no caput do Artigo 3º da Lei
8.080/1990, que ressalta as expressões da questão social. O
Serviço Social tem na questão social a base de sua
fundamentação enquanto especialização do trabalho. Nessa
perspectiva, a atuação profissional deve estar pautada em:
A) Apenas atender diretamente ao usuário, que na estrutura
da rede de serviços brasileira ganham materialidade a
partir dos postos e centros de saúde, policlínicas,
institutos, maternidades e hospitais gerais, de emergência
e especializados, incluindo os universitários,
independente da instância a qual é vinculada seja federal,
estadual ou municipal.
B) Atuar no planejamento, gestão, assessoria, investigação,
formação de recursos humanos e nos mecanismos de
controle social (conselhos e conferências), não havendo
ação direta com usuários.
C) Escolher alguma das dimensões, pois não são
complementares e indissociáveis: assistencial; em equipe
socioeducativa; mobilização, participação e controle
social; investigação, planejamento e gestão; assessoria ou
qualificação e formação profissional.
D) Uma proposta que vise o enfrentamento das expressões
da questão social que repercuta nos diversos níveis de
complexidade da saúde, desde a atenção básica até os
serviços que se organizam a partir de ações de média e
alta densidade tecnológica.
E) Saber encontrar soluções quanto ao atendimento (facilitar
marcação de consultas e exames, solicitação de
internação, alta e transferência) e dar encaminhamento a
reclamação com relação à qualidade do atendimento e/ou
ao não atendimento (relações com a equipe, falta de
medicamentos, entre outros).

24 - A profissão de Serviço Social chega ao Brasil em
1936, ocasião da fundação da primeira escola em São
Paulo. Ao longo das décadas essa profissão tem construído
uma trajetória de identidade com:
A) A sociedade da produtividade em que as pessoas
são valorizadas como seres humanos.
B) Uma sociedade inclusiva com os segmentos mais
vulneráveis juntamente com os movimentos sociais
progressistas.
C) Uma identidade com a sociedade de mercado em
que as pessoas têm seus direitos ampliados.
D) O despertar da consciência dos usuários
trabalhadores que estão fora do mercado de
trabalho sem acesso aos bens e serviços
socialmente.
E) A construção dos direitos sociais e com os sujeitos
sociais com os quais atuamos legítimos construtores
dessa prática social.
25 – A saúde é um campo profissional propício para as
práticas interdisciplinares porque:
A) Atua sobre um objeto específico e não precisa de
articulação de diferentes profissionais.
B) Um profissional específico pode responder a todos
os problemas e necessidades de saúde da
população.
C) É um campo de saber e prática complexo e requer a
articulação de diferentes profissões para qualificar a
assistência.
D) É um campo complexo e requer a atuação de
profissionais especializados que se revezam no
atendimento.
E) É um campo de saber, exclusivamente, operacional
e requer a articulação de diferentes profissões.
26 - ALMEIDA e ALENCAR (2011), ao referir-se a
inserção do Assistente Social na educação, afirmam que os
profissionais têm sido requisitados para:
I- Acompanhamento das condicionalidades dos programas
sociais.
II- Realização de estudos socioeconômicos e articulação
com a rede socioassistencial para assegurar as condições
de acesso e permanência na educação escolarizada.
III – Articular-se com as Secretarias de Educação para
tratar da qualificação profissional da força de trabalho.
IV – Implantação e desenvolvimento de políticas,
programas, projetos e serviços de assistência estudantil.
V – Articular e participar de movimentos apenas quando
solicitado.
Estão corretas as seguintes alternativas.
A) I, II, III
B) I, II, IV
C) II, III, IV
D) III, IV, V
E) Estão todas corretas.

27 - Em 13 março de 1993 foi aprovado o Código de Ética
Profissional do Assistente Social, tratou-se de uma revisão
ampliada do Código de 1986 que foi extremamente
debatida no conjunto profissional por meio da organização
de suas entidades representativas. Quais foram os
elementos motivadores para a revisão do Código de Ética
Profissional de 1986?
A) O amadurecimento do projeto profissional bem
como as mudanças ocorridas na sociedade
brasileira, levando a buscar maior rigor no que
concerne aos princípios conquistados, na
fundamentação ética e na instrumentalização destes
princípios.
B) A necessidade de superação dos parâmetros
conservadores
contidos
neste
Código,
proporcionando o avanço democrático e de
construção de um perfil profissional competente
teórica, técnica e politicamente.
C) As mudanças ocorridas na sociedade brasileira,
como a conquista da Constituição de 1988, o
processo de renovação profissional que garantiu um
amadurecimento teórico e prático da categoria,
além da necessidade de superação dos princípios de
base filosófica tradicional corroboraram para a
revisão do Código de Ética Profissional de 1986.
D) Considera-se como elementos motivadores, o
processo de renovação profissional e a negação dos
valores fundantes contidos no Código de 1986.
E) Trata-se
de
motivações
oriundas
do
amadurecimento teórico e prático da profissão,
referente a necessidade de reafirmar os princípios
conservadores e tomar como base os valores que
fundamentam a profissão: a liberdade e a justiça
social.
28 - Conforme o Art. 2º do Código de Ética constituem
direitos do Assistente Social, exceto:
A) livre exercício das atividades inerentes à Profissão.
B) aprimoramento profissional de forma contínua,
colocando-o a serviço dos princípios deste Código.
C) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional.
D) participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
E) pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse
da população.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
TOLERÂNCIA
Quando o mundo se torna violento, buscamos
uma explicação em que a compreensão se expresse em atos
e palavras. Mas como explicar a tortura, o assassinato, a
censura, o imperialismo ou o terrorismo, ferramentas
favoritas dos repressores que querem evitar qualquer
opinião divergente?
Histórias recentes da América Latina, da Europa e
do Oriente Médio comprovam tais fatos: é o caso de Cuba
de Castro, do Peru de Fujimori e dos radicalismos
políticos, de triste memória, da Argentina e do Brasil; é a
incompreensão de protestantes e católicos, na Irlanda; é a
questão entre judeus e palestinos, que faz sangrar a Terra
Santa. O fanatismo defensor de uma verdade aceita como
única não é patrimônio exclusivo das ditaduras. Hoje os
fundamentalismos religiosos, misturados a frustrações
econômicas e sociais, são a expressão
patológica de
uma quebra de equilíbrio do universo. Como, então,
enfrentá-los?
Não há melhor antídoto contra a conduta
intolerante que a liberdade, consequência da pluralidade,
que consiste em defender ideias próprias, mas aceitando
que o outro possa ter razão. Precisamos
reconhecer
velhas verdades: a violência gera violência; todo poder é
abusivo; o fanatismo é inimigo da razão; todas as vidas são
preciosas; a guerra jamais é gloriosa, exceto para os
vencedores que creem que Deus está ao lado dos grandes
exércitos.
A solidariedade e a tolerância democrática,
inexistentes no nosso tempo, implicam uma revolução em
nossas mentalidades e na aceitação do que percebemos
como diferentes, para se configurar uma sociedade
multicultural. Esses são os desafios éticos que deveríamos
enfrentar, sem a arrogância dos países desenvolvidos e sem
a marginalização dos subdesenvolvidos, afundados na
miséria e na fome.
(Carlos Alberto Rabaça, em O Dia, 21/11/01)
29 - Das afirmações seguintes:
I- De acordo com o autor, o problema maior existente em
nossa atualidade é a “violência”.
II- O pronome relativo “QUE” (linha 20) refere-se a
“pluralidade”.
III- Os vocábulos arrogância / marginalização, protestantes
/ católicos e judeus/ palestinos podem ser citados como
elementos antagônicos.
A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item III está correto.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão incorretos.

30 - O autor faz referência a problemas específicos de
diversos países. Aquele cujo problema diverge do dos
demais é:
A) Irlanda
B) Brasil
C) Cuba
D) Peru
E) Argentina
31 - Das afirmações seguintes:
I- De acordo com o texto, ser livre é possuir seus conceitos
e aceitar os dos outros.
II- “Expressão patológica” pode ser substituída por
“Expressão mórbida” sem alteração semântica no texto.
III- Considerando as ideias defendidas no texto, é possível
concluir que nada pode combater a intolerância de nossa
atualidade.
A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.
32 - Identifique o vocábulo cujo elemento mórfico
destacado foi classificado de forma incorreta:
A) auxílio – vogal temática
B) garotas – desinência nominal
C) tricotar – consoante de ligação
D) mexeram – tema
E) estabelecesse – sufixo
33 - Assinale, nas séries seguintes, aquela em que uma
palavra contém erro de grafia:
A) empecilho – erisipela – displicência
B) escárnio – irrequieto – herege
C) lacrimogênio – cumieira – candeeiro
D) auge – pretensioso – escassez
E) obsessão – excêntrico – ojeriza
34 - Na oração “A resposta aos grevistas não os
convenceu”, o termo destacado tem a função sintática de:
A) adjunto adnominal
B) objeto indireto
C) objeto direto pleonástico
D) complemento nominal
E) vocativo
A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - Das afirmações seguintes:
I- Mafalda inclui judô na sua formação, pois percebe que o
grau de agressividade verbal pode desencadear uma
agressão corporal e nesse caso ela precisará se defender.
II- O primeiro quadrinho apresenta dois verbos
empregados no modo subjuntivo.
III- O segundo quadrinho apresenta uma locução verbal.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
36 - Identifique nos períodos seguintes, o que apresenta oração
subordinada adjetiva restritiva:
A) Os animais que se alimentam de carne chamam-se
carnívoros.
B) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.
C) Não é segredo que os dois não se entendem.
D) Seu receio era que chovesse.
E) Como não me atendessem, repreendi-os severamente.
37 - Nos vocábulos seguintes:
canon – Jacarei – enjoo – tamoio – balaustre
Quantos devem receber o acento gráfico?
A) dois
B) quatro
C) um
D) três
E) todos
38 - Identifique o item cujo acento indicador de crase foi usado
de forma incorreta:
A) Apresentei-me à diretoria.
B) Procedeu-se à apuração dos votos.
C) Admirei os quadros à oleo.
D) Dedico-me às artes.
E) Ninguém é insensível à dor.
39 - A regência verbal está incorreta em:
A) De noite entretinha-se a ouvir música.
B) O congresso rejeitará medidas que impliquem
aumento de impostos.
C) Ela namora um oficial da marinha.
D) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.
E) Nas aflições é tão bom deparar com alguém que nos
ajude!
A questão 40 se refere a tira seguinte:

40 - Das afirmações seguintes:
I- A palavra “troço” no último quadrinho refere-se ao controle
(remoto).
II- A última cena revela que dentro os hábitos do garoto está
incluso o de ver televisão demais.
III- A figura de linguagem “Há séculos” presente no segundo
quadrinho denomina-se “eufemismo”.
A) Apenas o item II está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item III está correto.

