
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

  

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Para NETTO (1992), a questão social tem sua origem 
na Europa Ocidental na passagem do capitalismo 
concorrencial para o capitalismo monopolista em meados 
do século XIX. Quanto a essa assertiva é correto afirmar 
que a questão social enquanto fenômeno próprio do 
desenvolvimento capitalista não pode ser dissociada do 
(dos): 

A) Aliança entre burguesia e Estado 
B) Diferenciação entre trabalho e capital 
C) Antagonismo entre capital e trabalho 
D) Problemas mal resolvidos na sociedade do capital 
E) Reformismo e conservantismo burguês. 

 
02 - Ao tratar do processo de renovação do Serviço Social 
brasileiro, NETTO (1991) aponta três direções 
constitutivas desse processo: perspectiva modernizadora, 
reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. 
Essa última tem como marco: 

A) O momento de seu espraiamento na profissão; 
debate entre a teoria e a prática e o momento da 
reflexão crítica sobre o homem na sociedade. 

B) O momento da racionalização da prática; da 
reflexão teoria e prática e do espraiamento na 
categoria profissional. 

C) A consolidação acadêmica; espraiamento na 
profissão e da racionalização da prática. 

D) O momento de sua emersão, ampliação e 
espraiamento na categoria profissional. 

E) O momento de sua emersão; sua consolidação 
acadêmica e seu espraiamento na categoria 
profissional. 

 
03 - Na visão de SPOSATI (1999), a globalização 
fortalece o capitalismo financeiro, quebra os limites 
territoriais, afeta a soberania dos países, o processo 
produtivo e o mundo do trabalho, nesse processo quem 
detém o poder é o mercado. Em se tratando de Brasil o 
impacto da globalização se manifesta: 

I.   Na desregulamentação da força de trabalho; 
II.   No achatamento dos salários e aumento do desemprego; 

III.   Consolidação da proteção social; 
IV.   Aumento do parque industrial. 

Somente é correto o que se afirma em: 
A) I, II, IV 
B) II, III, IV 
C) I, III, IV 
D) I, II, III 
E) I, IV 

 
04 - É correto afirmar que a perspectiva modernizadora 
desencadeada em início dos anos de 1970, momento em 
que a profissão busca se readequar tecnicamente às 
demandas do Estado ditatorial teve como resultado os 
documentos de: 

A) Teresópolis e Alto da Boa Vista 
B) Araxá e Teresópolis 
C) Araxá e Sumaré 
D) Alto da Boa Vista e Sumaré 
E) Araxá e Alto da Boa Vista. 

 

05 - A institucionalização do Serviço Social como 
profissão na sociedade capitalista se explica no contexto 
contraditório de um conjunto de processos sociais que 
caracterizam as relações entre as classes sociais na 
consolidação do capitalismo monopolista. Nesse sentido, é 
correto afirmar que a institucionalização da profissão nos 
países industrializados esta associada a (o): 

A) Progressiva intervenção do Estado nos processos 
de regulação social. 

B) Distanciamento do Estado das classes sociais. 
C) Medidas de fortalecimento da mobilização da 

classe operária. 
D) Processo de preservação e regulação do capital. 
E) Ampliação da consciência dos assistentes sociais 

como classe. 
 
06 - De acordo com IAMAMOTO (1998), um dos maiores 
desafios para o Assistente Social atualmente frente às 
mudanças societárias é decifrar a realidade social e 
construir propostas de trabalho criativas e capazes de 
preservar e efetivar direitos, a partir das demandas 
emergentes no cotidiano. Para atender essas exigências é 
necessário que o profissional: 

A) Desenvolva apenas as demandas institucionais 
requeridas pelo empregador. 

B) Procure desenvolver projetos societários 
tradicionais que atendam as demandas 
institucionais e dos usuários. 

C) Atenda as necessidades da classe trabalhadora, 
sem, contudo, envolver-se com seus conflitos. 

D) Extrapole a rotina institucional e busque apreender 
o movimento da realidade para detectar tendências 
e possibilidades de ação. 

E) Reforce o caráter contraditório da profissão na 
sociedade capitalista que se coloca entre as 
necessidades do capital e das classes sociais. 

 
07 - Com base na análise de IAMAMOTO (2007), após o 
processo de descentralização das políticas sociais públicas, 
com ênfase na sua municipalização os assistentes sociais 
têm ampliado seu espaço ocupacional na esfera da 
formulação e avaliação e do planejamento, gestão e 
monitoramento, em equipes multiprofissionais. Nesse 
contexto as atividades realizadas pelo Assistente Social 
envolvem: 
1) Implantação e orientação de Conselhos de políticas 
públicas. 
2) Elaboração de planos e projetos sociais. 
3) Capacitação de Conselheiros. 
4) Estimular a solidariedade na sociedade civil. 
5) Abrigar experiências coletivas que estimulem o 
partilhamento de poder. 
Somente é correto o que se afirma em: 

A) 3,4,5 
B) 1,2,4 
C) 1,2,3 
D) 2,3,5 
E) 1,2,5 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

08 - O Projeto Profissional do Assistente Social construído 
ao longo das últimas décadas aglutina segmentos 
significativos de profissionais às forças sociais 
progressivas, comprometidas com a efetivação da 
cidadania e com as práticas democráticas (IAMAMOTO, 
2007). Em relação ao Projeto Ético-político do Serviço 
Social é INCORRETO afirmar que: 

A) É fruto da organização social da categoria e de sua 
qualificação teórica e política. 

B) Sua dimensão política defende a equidade, a 
justiça social e a universalização de acesso aos 
bens e serviços relativos ás políticas e programas 
sociais. 

C) Vincula-se a um projeto societário que propões a 
construção de uma nova ordem social, sem 
exploração ou dominação de classe, etnia e 
gênero. 

D) Defende uma nova relação do profissional com os 
usuários dos serviços oferecidos, primando pela 
qualidade dos serviços prestados à população. 

E) O projeto profissional tem no ecletismo um 
elemento essencial no respeito às hegemonias 
legitimamente conquistadas. 

 
09 - Segundo IAMAMOTO (2007), em sua obra “Serviço 
Social em tempo de capital fetiche”, as respostas à questão 
têm sido tensionadas por projetos político-institucionais 
distintas, de um lado o projeto que norteia os princípios da 
Carta Constitucional de 1988, de outro, o projeto de 
inspiração neoliberal. Neste último, os Assistentes Sociais 
tem se deparado com: 

A) Atendimento a necessidades sociais de saúde, 
educação, assistência social, habitação entre 
outros, na perspectiva da universalidade. 

B) A participação da população no controle social 
tem sido cada vez mais frequente. 

C) Integralidade das ações voltadas à defesa da 
cidadania de todos na perspectiva da igualdade. 

D) Progressiva mercantilização do atendimento às 
necessidades sociais, com adoção de critérios de 
seletividade no atendimento aos direitos sociais. 

E) Amplo processo de democratização das políticas 
sociais voltadas à população carente. 

 
10 - Segundo MIOTO e NOGUEIRA (2007), as ações 
profissionais do Assistente Social no campo da saúde na 
perspectiva da integralidade das ações e da participação 
social em saúde, esta atrelado a três processos básicos, 
dialeticamente articulados, quais sejam: 

I. Processo político-organizativos; 
II.  Processos de planejamento; 

III. Processos sócio-assistenciais; 
IV. Processo de educação em saúde; 
V. Processos de avaliação e monitoramento da política. 

Está correto apenas o que se afirma: 
A) I, III, IV 
B) II, IV, V 
C) I, IV, V 
D) III, IV, V 
E) I, II, III 

 
 
 

11 - O planejamento é uma ferramenta para pensar e agir 
dentro de uma sistemática analítica, na qual se prevê as 
situações, limites e possibilidades, além de propor 
objetivos e definir estratégias. Segundo o raciocínio de 
BAPTISTA (2000), as operações do planejamento são: 

A) Reflexão, decisão, alianças e estratégias. 
B) Decisão, ação e reflexão. 
C) Reflexão, decisão, ação e retomada da reflexão. 
D) Reflexão, estratégias, ação e decisão. 
E) Estratégias, alianças, ação e retomada da reflexão. 

 
12 - A avaliação se constitui em um momento do processo 
das políticas públicas, que pode ocorrer antes de sua 
implementação, materializada por um programa social, 
durante ou após sua implementação. A partir dessa 
assertiva é correto afirmar que no processo de avaliação 
das políticas públicas, os principais critérios são: 
1) Efetividade 
2) Eficácia 
3) Eficiência 
4) Processo 
5) Impactos 
Somente está correta a opção: 

A) 1, 2, 3 
B) 2, 3, 4 
C) 1, 3, 4 
D) 3, 4, 1 
E) 1, 2, 4 

 
13 - O pressuposto "posicionamento em favor da equidade 
e justiça social que assegure a universalidade de acesso aos 
bens de serviços relativos aos programas sociais e políticas 
sociais, bem como gestão democrática" está contido: 

A) na Constituição Federal de 1967, como direitos e 
responsabilidades do assistente social. 

B) na LOAS, como diretrizes da política de 
assistência social. 

C) na Lei de Regulamentação da Profissão de 1991. 
D) no Código de Ética Profissional, como princípio. 
E) nas diretrizes gerais da Seguridade Social do 

Plano Plurianual Federal. 
 
14 - O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, vigência de 
2011-2015, se constitui num instrumento fundamental na 
busca pelas metas de eliminar as piores formas de trabalho 
infantil. O plano possui os seguintes eixos estratégicos, 
EXCETO: 

A) Promoção e fortalecimento da família na 
perspectiva de sua emancipação e inclusão social. 

B) Promoção de mobilização social se a população 
aderir às ações. 

C) Proteção da saúde de crianças e adolescentes 
contra a exposição aos riscos do trabalho. 

D) Garantia de educação pública de qualidade para 
todas as crianças e adolescentes. 

E) Fomento a geração de conhecimento sobre a 
realidade do trabalho infantil no Brasil. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

15 - Identifique abaixo o documento elaborado e utilizado 
pelo Assistente Social que se traduz na apresentação 
descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da 
questão social. O seu conteúdo deve conter: o objeto de 
estudo, os sujeitos envolvidos e a finalidade, os 
procedimentos utilizados, um breve histórico, 
desenvolvimento e análise da situação (FÁVERO, 2003). 

A) Relatório Social 
B) Parecer Social 
C) Laudo Social 
D) Perícia Social 
E) Entrevista Social 

 
16 - Trata-se da principal porta de entrada do SUAS, é 
uma unidade que possibilita o acesso de um grande 
número de famílias à rede de proteção social de assistência 
social. Essa unidade refere-se a (ao): 

A) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS 

B) Cadastro Único – CADÚNICO 
C) Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS 
D) Casas de Passagem 
E) Secretaria de Assistência Social 

 
17 - De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social, o Plano Municipal de Assistência enquanto 
elemento estratégico para a consolidação do SUAS e 
melhoria da qualidade dos serviços prestados, elaborado 
pelo órgão gestor deve ser coerente com a PNAS, NOB-
SUAS e NOB-RH. São elementos constituintes do plano. 

I. Mapeamento e identificação da cobertura da rede 
prestadora de serviços; 

II. Determinação de metas e previsão de custos; 
III. Realização de estudos e diagnósticos da realidade; 
IV. Definição de objetivos, se necessário. 

 

Marque a opção correta 
A) I, II, III 
B) I, II, IV 
C) II, III, IV 
D) I, III, IV 
E) Estão todas incorretas. 

 
18 - De acordo com o Sistema Único de Assistência Social 
que define e organiza a política de assistência social, os 
eixos estruturantes da política são: 

I. Matricialidade sociofamiliar 
II. Vigilância social 

III. Controle social 
IV. Proteção social 
V. Financiamento 

 

A opção correta é: 
A) I, II, V 
B) I, II, III 
C) II, IV, V 
D) II, IV, V 
E) I, II, V 

 
 
 
 

19 - A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da 
Assistência Social definem como diretriz da Política de 
Assistência Social. 

A) Prevenir situações de risco social por meio do 
desenvolvimento de ações protetivas. 

B) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 

C) Enfrentar as desigualdades socioterritoriais com a 
garantia dos mínimos sociais. 

D) Supremacia do atendimento as necessidades sociais. 
E) Igualdade de acesso no atendimento direto à 

população. 
 
20 - De acordo com o Art. 22 da Lei nº 8.742 de 7 de dezembro 
de 1993, os benefícios eventuais podem ser dos seguintes tipos: 
1) Os compulsórios que visam ao pagamento de auxílio 
natalidade ou morte às famílias com renda mensal per capita 
inferior a ¼ do salário mínimo. 
2) Os subsidiários que consistem na transferência em dinheiro, 
no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 
06 (seis) anos de idade. 
3) Facultativos para atender necessidades advindas de situações 
de vulnerabilidade temporária. 
4) Continuado que prevê o pagamento as pessoas em situação 
de rua e em risco social. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 3, 4 
C) 1, 3, 4 
D) 1, 2, 4 
E) 3, 4 

 
21 - Em conformidade com o Art. 198 da Constituição Federal 
de 1988 as diretrizes da política de saúde são: 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
II. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

III. Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

IV. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador. 

 

Somente é correto o que se afirma em: 
A) I, II 
B) I, IV 
C) II, IV 
D) I, III 
E) III, IV 

 
22 - O Art. 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 
8.069/90) define como linhas de ação da política de 
atendimento:  

A) Municipalização do atendimento. 
B) Criação e manutenção de programas específicos. 
C) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 
D) Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
E) Desenvolvimento de atividades em regime de 

coeducação. 
 
 
 



 

 

 

  

23 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no 
Art. 131, que o Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. Os requisitos para tornar-se conselheiros são: 

I. Reconhecida idoneidade moral; 
II. Idade superior a vinte e um anos; 

III. Residir no município; 
IV. Ter uma indicação política. 

 

Somente é correto o que se afirma em: 
A) I, II, III 
B) I, III, IV 
C) II, III, IV 
D) II, III 
E) I, II, III, IV 

 
24 - A Lei Nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, estabelece 
em seu Art. 4º, inciso 1º que: 

A) O idoso deve ter prioridade no recebimento da 
restituição do imposto da renda. 

B) Formas alternativas de participação e ocupação no 
convívio em sociedade. 

C) Preferência na formulação e execução das 
políticas. 

D) Preservar sua saúde física e mental. 
E) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação 

aos direitos dos idosos. 
 
25 - De acordo com a Lei 8.662/93 que regulamenta a 
profissão de assistente social em todo território nacional, o 
Artigo 4º define competências do profissional, EXCETO. 

A) Encaminhar providências e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população; 

B) Assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

C) Planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais; 

D) Planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

E) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil. 

 
26 - O Código de Ética Profissional do Assistente Social 
estabelece direitos e responsabilidades dos profissionais 
em seu Artigo 2º. Quanto a essa assertiva todas as questões 
estão corretas, EXCETO. 

A) Utilizar seu número de registro no Conselho 
Regional no exercício da profissão; 

B) Desagravo público por ofensa que atinja a sua 
honra profissional; 

C) Aprimoramento profissional de forma continuada, 
colocando-a a serviços dos princípios deste 
código; 

D) Pronunciamento em matéria de sua especificidade, 
sobretudo quando se trata de assuntos de interesse 
da população; 

E) Livre exercício das atividades inerentes à 
profissão. 

 

27 - No Código de Ética Profissional do Serviço Social 
estão inscritos, entre outros, como princípios fundamentais 
o (a): 

A) Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados e o desagravo público por ofensa que 
atinja a honra do profissional. 

B) Liberdade como valor ético central e a defesa 
intransigente dos direitos humanos. 

C) Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito e o livre exercício das atividades 
profissionais. 

D) Articulação com todos os movimentos sociais e 
todos os movimentos de outras categorias 
profissionais. 

E) Garantia do pluralismo e a inviolabilidade dos 
arquivos, com a preservação do sigilo profissional. 

 
28 - A ênfase das políticas sociais em colocar a família 
como foco dos programas sociais tem sido 
contraditoriamente, acompanhada de uma tendência em 
organizar ações: 

A) Dirigidas aos diferentes membros da família 
isoladamente. 

B) Sob o paradigma da sócio-matricialidade familiar; 
C) Que tomam a família como unidade de reprodução 

social; 
D) Que articulam diferentes políticas setoriais; 
E) Que tomam a família como unidade de proteção 

social; 
 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar 
em coisas boas. 

A) Apenas o item III está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) presença / ausência 
B) sol / solidão 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
31 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

C) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

D) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) imperdível 
D) realmente 
E) tímida 

 
 
 
 

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) hiper-humano / micro-sistema 
D) contra-senso / ex-namorado 
E) auto-hipnose / sub-região 

 
34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Do lado, uma grande árvore. 
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
 
35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) bíceps – ônix – jóquei 
B) baiúca – têxtil – caráter  
C) assembléia – tórax – fôlego 
D) nódoa – paranóico – rústico 
E) vôo – canapé – órfão 

 
A questão 36 refere-se a tirinha seguinte: 

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e II. 
D) Está correto apenas o item I. 
E) Todos estão corretos. 

 
 A questão 37 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 



 

 

 

  

37 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Todos estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) eufemismo 
B) prosopopeia 
C) hipérbole 
D) antítese 
E) paradoxo 

 
39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma 
incorreta em: 

A) O carro de Felipe era à álcool. 
B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono 

da casa. 
C) Fomos àquela ilha no verão. 
D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua. 
E) Ela pediu talharim à parisiense. 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas 
exceto em: 

A) Poucos presidiram ao congresso como ele. 
B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

procedeu com depoimentos dos políticos 
envolvidos no caso. 

C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”. 
D) Visamos ao seu bem, filho! 
E) Suas atitudes implicaram o fechamento da 

empresa. 
 
 
 
 

 




