
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA 

 

* 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 03/08/2015, 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 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA, de 15/05/2015. 
 * 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: 02 DE AGOSTO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
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PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Ao tratar das transformações societárias emergentes, 
experenciadas pela sociedade capitalista desde a década de 
1970 que redesenharam o perfil do capitalismo 
contemporâneo, Netto (2012) aponta como principais 
elementos: 

I. Transformações vinculadas ao mundo do trabalho que 
afetaram os circuitos produtivos; 

II. Expansão do capital com investimento em outras 
esferas; 

III. O projeto neoliberal acompanhado da flexibilização da 
produção e relações de trabalho; 

IV. Privatização do patrimônio público; 
V. Desregulamentação das relações comerciais e dos 

circuitos financeiros. 
A partir das alternativas listadas, estão corretas: 

A) I, II, V 
B) II, IV, V 
C) II, III, IV 
D) I, III, IV, V 
E) I, II, III 

 
02 - Para Carlos Montaño (2002), o Estado minimizado na 
área social em resposta a questão social se contrapõe à 
incondicionalidade, unicidade e universalidade das 
políticas no contexto Keynesiano. No atual cenário 
neoliberal a política social e assistencial formuladas como 
resposta a questão social apresentam-se: 

A) Precarizadas, refilantropizadas e desconcentradas. 
B) Precarizadas, desconcentradas e universalizadas. 
C) Precarizadas, focalizadas e seletivas. 
D) Precarizadas, descentralizadas e desconcentradas. 
E) Precarizadas, focalizadas e descentralizadas. 

 
03 - Sobre a pesquisa em Serviço Social e os desafios para 
concretizá-la, evidencia-se que a pesquisa qualitativa e a 
quantitativa se constituem em importantes instrumentos 
para a compreensão da realidade social. No tocante a 
questão da técnica de pesquisa é correto afirmar que a 
entrevista permite: 

A) Coletar informações qualitativas, permitindo 
captar o significado e normas sociais implícitas 
em discursos realizados pelos diferentes atores 
sociais. 

B) Coletar dados e captar significados complexos 
sobre um determinado grupo. 

C) Coletar dados sobre uma determinada 
problemática reduzida a um grupo específico. 

D) Coletar dados de caráter quantitativo, sob uma 
perspectiva compreensiva de um determinado 
grupo. 

E) Quantificar dados coletados em um determinado 
grupo com problemática específica. 

 
04 - A desresponsabilização do Estado na intervenção 
social induz a transferência das ações sociais para o 
terceiro setor, colocando a sociedade civil como 
responsável pelas respostas às sequelas da questão social. 
Nesse contexto, Montaño (2002), afirma que há uma 
despolitização da questão social e a demanda social 
atendida pelas entidades do terceiro setor tendem a ser 
transformadas em: 

A) Atividades de autoajuda. 
B) Atividades Caritativas. 
C) Demanda emergencial. 
D) Demanda tradicional. 
E) Direito do cidadão. 

 
05 - Após a II Guerra Mundial, o capitalismo viveu um período 
de grande expansão e acumulação de lucros. Todavia, na 
década de 1970 o sistema começa a entrar em crise que vai 
atingir sua estrutura e provocar um reordenamento do próprio 
capital no seu sistema econômico, ideológico e político. Nesse 
contexto, como resposta a crise o capital vai instituir o (a): 

A) A política neoliberal. 
B) Modelo de produção fordismo. 
C) Modelo de produção toyotista. 
D) Abertura da globalização. 
E) Expansão da reestruturação produtiva. 

 
06 - No Brasil em fins da década de 1980 com a promulgação 
de uma nova Constituição Federal, institui-se um modelo de 
gestão democrática das políticas sociais. A gestão democrática 
prevê uma nova relação entre o Estado e a sociedade civil 
organizada, que se materializa através do controle social que 
tem como principais instrumentos: 

A) Conselhos de Direitos e as Conferências. 
B) Conselhos de Política Pública e as Conferências. 
C) Conferências e Entidades Filantrópicas. 
D) Conselhos de direitos e organizações não 

governamentais. 
E) Associações representativas dos municípios e 

Conselhos de política. 
 
07 - Toda política social pública se constitui em uma forma de 
intervenção na realidade social que envolve diferentes sujeitos 
e, portanto, é tensionada por interesses distintos. Em função 
dessas características as políticas precisam ser constantemente 
monitoradas e avaliadas. Nesse sentido, os principais critérios 
para avaliar as políticas públicas são: 

A) Processo, eficácia e eficiência. 
B) Efetividade, impacto, processo. 
C) Eficiência, eficácia e eficiente. 
D) Impacto e eficiência. 
E) Impactos, processos e resultados. 

 
08 - A proteção social, conforme sustenta Di Giovanni (1998), 
são formas institucionalizadas que os governos utilizam para 
proteger os cidadãos, essa proteção deve ser articulada as 
demais políticas sociais que tem como finalidade a garantia do 
bem-estar dos indivíduos. No contexto neoliberal, a proteção 
social tem se materializado em políticas de inserção: 

A) Que surgem para redistribuir riqueza numa 
perspectiva universalizante e igualitária. 

B) De bem-estar social com a função de combater a 
pobreza extrema. 

C) Surgem com o objetivo de garantir as determinações 
constitucionais. 

D) Voltadas para corrigir as falhas do mercado, 
direcionadas aos segmentos mais pobres e, portanto, 
extremamente focalistas. 

E) Segmentadas e ao mesmo tempo, restritas a população 
que se encontra em situação de pobreza extrema. 

 



 

 

 

  

09 - O sistema de proteção social brasileiro avançou após a 
Constituição Federal de 1988 com a criação da seguridade 
social composta por três políticas sociais fundamentais: 
previdência, saúde e assistência. No âmbito da política de 
assistência social a principal ação de enfrentamento a pobreza 
se materializa em: 

A) Programa de Segurança Alimentar. 
B) Programa de Inserção no Trabalho. 
C) Benefícios Eventuais. 
D) Programa de Transferência de Renda. 
E) Programa de Inclusão Produtiva. 

 
10 - O Assistente Social é o profissional técnico que opera com 
as diferentes políticas sociais de corte público e/ou privado, 
nesse trabalho o profissional busca efetivar os direitos 
socialmente constituídos. Contudo, frente a reconfiguração do 
sistema de proteção social o profissional tem se deparado com 
políticas focalizadas na extrema pobreza com várias 
condicionalidades ou contrapartidas de caráter seletivo. Nesse 
cenário, o assistente social tem sido requisitado para trabalhar 
com: 

A) Critérios de seletividade através de análises 
socioeconômicas promovendo o controle seletivo de 
acesso aos mais pobres. 

B) Critérios universais que reforçam a exclusão social. 
C) Critérios que reforçam através de suas ações a 

universalidade das políticas. 
D) Critérios de elegibilidade que reforçam o caráter 

descentralizado das políticas sociais. 
E) A promoção da igualdade dos sujeitos na política 

social. 
 
11 - O Projeto ético-político do Serviço Social construído com 
a participação da categoria profissional veio consolidar a 
ruptura da profissão com as práticas conservadoras, coloca-se 
contrário as políticas reducionistas de inspiração neoliberal. 
Nesse contexto, o profissional de Serviço Social enfrenta como 
principal desafio. 

A) Defender políticas sociais descentralizadas de caráter 
focalizado. 

B) Trabalhar com as políticas sociais neoliberais. 
C) Manter a hegemonia de ideias em relação às políticas 

no âmbito da profissão. 
D) Frente às atuais circunstâncias manter a coesão do 

trabalho no âmbito dessas políticas reducionistas. 
E) Defender e efetivar políticas sociais públicas de 

qualidade com acesso universal para todos. 
 
12 - Ao tratar da dimensão política do trabalho do assistente 
social Carmelita Yazbek (2014) apresenta alguns dilemas, 
desafios e tendências engendradas no contexto do atual regime 
de acumulação, com seus impactos sobre a questão social e 
com seus enormes custos sociais, especialmente sobre o 
trabalho. Segundo a Autora, esse contexto de crise e mudanças 
interpela o Serviço Social sob múltiplas dimensões e aspectos, 
como: 
I. A primeira dimensão que interpela o Serviço Social nesse 
contexto são as novas manifestações e expressões da questão 
social, resultantes dessas transformações estruturais do 
capitalismo, com as quais nos deparamos no cotidiano 
institucional ao lado das velhas questões de sempre. 

II. Outra dimensão diz respeito aos processos de redefinição 
dos sistemas de proteção social e da
 política social em geral que emergem nesse contexto. 

III. A dimensão que inclui a necessidade de ampliar as 
estratégicas políticas e ideológicas numa perspectiva de garantir 
o acesso universal aos serviços dentro dos espaços 
institucionais.  

IV. A dimensão que inclui i fortalecimento das ações isoladas e 
tecnificadas no contexto das transformações sociais e 
estruturais do capital. 
A partir das alternativas listadas, estão corretas: 

A) II, III 
B) I, IV 
C) I, II 
D) I, II, III 
E) I, III, IV 

 
13 - Na esfera da política de assistência social devido à sua 
particularidade, o profissional do Serviço Social efetiva 
serviços que buscam atender as necessidades sociais dos 
usuários. Contudo, mesmo enfrentando uma realidade de 
exclusão e focalização no âmbito da política o Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) orienta nos Parâmetros 
para atuação dos Assistentes Sociais na Política de 
Assistência Social (2010, p. 17), que a intervenção 
orientada por uma perspectiva crítica pressupõe: 
I. Ter uma leitura crítica da realidade; 
II. Capacidade de identificação das condições materiais de 
vida e identificação das respostas existentes no âmbito do 
Estado e da sociedade civil, reconhecimento e 
fortalecimento dos espaços e formas de luta e organização 
dos trabalhadores em defesa de seus direitos; 
III. Formulação e construção coletiva, em conjunto com 
os/as trabalhadores/as, de estratégias políticas e técnicas 
para modificação da realidade e formulação de formas de 
pressão sobre o Estado, com vistas a garantir os recursos 
financeiros, materiais, técnicos e humanos necessários à 
garantia e ampliação dos direitos; 
IV. Conhecer as reais condições de vida e demandas da 
classe trabalhadora e possam alimentar o processo de 
formulação, implementação e monitoramento da política 
de assistência social. 
A partir das alternativas listadas, estão corretas: 

A) II, III 
B) I, II, III 
C) I, IV 
D) I, II, IV 
E) I, III, IV 

 
14 - A Política de Assistência Social reconhecida como 
política pública se constitui hoje no principal pilar de 
sustentação da proteção social no país, visto ser de 
responsabilidade dessa política às ações de enfrentamento 
a pobreza (PNAS, 2004). É correto afirmar que a política 
de assistência social tem como foco de atuação: 

A) A ação preventiva centrada exclusivamente aos 
riscos sociais e situações de vulnerabilidade social 
em que se encontram os indivíduos.  

B) A ação preventiva e protetiva reconhecendo a 
importância de responder às necessidades 
humanas de forma integral, para além da atenção a 
situações emergenciais, centradas apenas nas 
situações de risco social.  



 

 

 

  

C) A ação protetiva reconhecendo a importância de 
responder às necessidades humanas de forma 
integral, para além da atenção a situações 
emergenciais, centradas apenas nas situações de 
risco social. 

D) A ação protetiva aos indivíduos com vistas a 
garantir-lhes uma melhor qualidade de vida e 
possibilitar uma grande mudança em suas vidas. 

E) A ação protetiva e proativa que possa estimular os 
seus usuários a serem protagonistas das mudanças 
em suas vidas. 

 
15 - O Decreto nº 6.214 de 26 de setembro de 2007 
regulamenta o Benefício de Prestação Continuada previsto na 
Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC é devido à pessoa 
com deficiência e ao idoso.  Esse benefício no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social integra: 

A) Proteção Social Básica 
B) Proteção Social Especial 
C) Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social 
D) Proteção Social Especial de Média Complexidade 
E) Centro de Geração de Renda. 

 
16 - Segundo Mota (1998) como resposta a sua própria crise o 
capital inicia um processo de reorganização, é nesse contexto a 
sociedade vai experenciar grandes transformações que 
contribuem para redesenhar o perfil do capitalismo na cena 
contemporânea. Essas mudanças supõem: 

A) Um reordenamento do capital na forma de produzir o 
que vai favorecer a ampliação da esfera produtiva. 

B) Uma recomposição do ciclo de produção do capital 
que favorece a ampliação dos empregos. 

C) Um reordenamento na forma de produzir e uma 
reorganização dos mercados como forma de recompor 
o mercado de trabalho. 

D) Um reordenamento na forma de produzir e uma 
reorganização dos mercados como forma de recompor 
o ciclo de produção do capital.  

E) Um reordenamento na forma de produzir e uma 
reorganização dos mercados como forma de aumentar 
a produtividade entre os continentes.  

  
17 - O Sistema Único de Assistência Social (2005) ao eleger a 
matricialidade sociofamiliar como uma de suas bases 
estruturantes organiza a rede socioassistencial para o apoio às 
famílias. Nesse contexto, presume-se que para a família: 

A) Proteger seus membros não é necessário à ação do 
Estado. 

B) Ser responsável pelos seus membros necessita da 
proteção do Estado. 

C) Desenvolver suas capacidades humana e protetora, 
precisa da ajuda do Estado. 

D) Tornar-se protagonista social dentro da política não é 
necessária à intervenção do Estado. 

E) Prevenir, proteger e manter seus membros é 
necessário à ação efetiva do poder público. 

 
 
 
 
 

18 - Como o surgimento das grandes instituições amplia-se o 
mercado de trabalho do Assistente Social que deixa de ser 
mecanismo de distribuição da caridade para transforma-se em 
uma das engrenagens de execução das políticas sociais do 
Estado. Nesse processo (Iamamoto, 2007), afirma que a 
atuação do assistente social passa a ser polarizado pelos 
interesses de classe; isso ocorre por que: 

A) O profissional participa tanto dos mecanismos de 
dominação e exploração como, ao mesmo tempo e 
pela mesma atividade dar respostas às necessidades 
de sobrevivência da classe trabalhadora. 

B) A profissão no processo de difusão da ideologia 
dominante fortalece apenas os interesses do capital e 
do Estado. 

C) A partir do seu trabalho o profissional atende as 
necessidades do capital que o contrata para 
subordinar p trabalhador às suas necessidades. 

D) É um profissional técnico que se coloca na linha de 
frente nas relações entre instituição e população. 

E) O profissional se coloca como o agente 
transformador das relações sociais estabelecidas na 
sociedade do capital, a sua ação sempre atende os 
interesses de uma única classe, os trabalhadores. 

 
19 - Segundo Iamamoto (2012), o Serviço Social na 
contemporaneidade deve redimensionar o seu trabalho 
profissional com competência crítica, decifrando a gênese dos 
processos sociais, suas desigualdades e as estratégias de ação 
para enfrenta-las. No atual contexto é necessário que o 
profissional tenha um perfil com: 

A) Competência teórica e crítica para negociar com a 
instituição os seus projetos profissionais. 

B) Competência teórico-metodológica, técnico-
operativo e ético-político dotado de habilidades, 
criatividade e capacidade de liderança. 

C) Competência teórica e crítico dotado de habilidades, 
criatividade e capacidade de liderança. 

D) Competência para negociar, criatividade e liderança 
para defender seus projetos profissionais. 

E) Competência crítica para trabalhar com os sujeitos 
sociais as dimensões universais e singulares como 
condição para viabilizar os direitos. 

 
20 - A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(TNSS), aprovada através da Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, veio padronizar os serviços 
socioassistenciais no âmbito do SUAS. De acordo com a 
Tipificação a Proteção Social Básica é composta: 
I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF); 
II. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
III. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
IV. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 

pessoas com deficiência e idosas; 
V. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
A partir das alternativas listadas, estão corretas: 

A) I, II, III 
B) II, IV, V 
C) I, II, V 
D) I, III, IV 
E) I, III, V 

 



 

 

 

  

21 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 
8.069/90) no Capítulo III ao tratar do Direito a 
Convivência Familiar e Comunitária estabelece no Art. 19: 

A) A falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder família. 

B) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. 

C) A perda e a suspensão do poder familiar serão 
decretadas judicialmente. 

D) O município deve prover atendimento 
personalizado as crianças e adolescentes. 

E) Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. 

 
22 - De acordo com a Lei 8.662/93 que regulamenta a 
profissão de Assistente Social em todo território nacional, 
define no Artigo 4º como competências do profissional, 
exceto. 

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

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

C) Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social. 

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. 

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

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

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

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 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) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos 
competentes. 

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. 

 
25 - A Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso estabelece no Paragrafo único do 
Art. 3º como garantia de prioridade entre outras: 

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, quando necessário. 

D) Preservar sua saúde física e mental. 
E) Viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as 
demais gerações. 

 
26 - Conforme estabelece o Art. 2º da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, atualizada após a aprovação da Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS e do Sistema único 
de Assistência Social - SUAS,  a Assistência Social possui 
entre outros objetivos. 

A) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

B) Estimular a participação da população, por meio 
de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis. 

C) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 

D) Possibilitar a igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais. 

E) Integrar a rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

27 - A Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 institui o 
Estatuto da Juventude, na seção I, art. 2º se constituem 
princípios dessa política, exceto: 

A) Desenvolver a intersetorialidade das políticas 
estruturais, programas e ações. 

B) Promoção da autonomia e emancipação dos 
jovens. 

C) Promoção da criatividade e da participação no 
desenvolvimento do País. 

D) Reconhecimento do jovem como sujeito de 
direitos universais, geracionais e singulares. 

E) Respeito à identidade e à diversidade individual e 
coletiva da juventude. 

 
28 - A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social, 
nº 493, de 21 de agosto de 2006, dispõe sobre: 

A) A participação do assistente social em depoimento 
sem dano com criança e adolescente. 

B) O não reconhecimento do depoimento sem dano 
como sendo atribuição/competência do assistente 
social. 

C) A Supervisão direta de estágio em Serviço Social. 
D) As condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social. 
E) As condutas discriminatórias e preconceituosas, 

por orientação e expressão sexual por pessoas do 
mesmo sexo no exercício profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

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

Boa Noite 
 

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora. 
A lua nas janelas bate em cheio. 
Boa-noite, Maria! É tarde... é tarde... 
Não me apertes assim contra teu seio. 
 

Boa-noite!... E tu dizes — Boa-noite. 
Mas não mo digas assim por entre beijos... 
Mas não mo digas descobrindo o peito, 
— Mar de amor onde vagam meus desejos. 
 

Julieta do céu! Ouve... a calhandra 
Já rumoreja o canto da matina. 
Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira... 
... Quem cantou foi teu hálito, divina! 
 

Se a estrela-d'alva os derradeiros raios 
Derrama nos jardins do Capuleto, 
Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 
"É noite ainda em teu cabelo preto..." 
 

É noite ainda! Brilha na cambraia 
— Desmanchado o roupão, a espádua nua — 
O globo de teu peito entre os arminhos 
Como entre as névoas se balouça a lua... 
 

É noite, pois! Durmamos, Julieta! 
Rescende a alcova ao trescalar das flores, 
Fechemos sobre nós estas cortinas... 
— São as asas do arcanjo dos amores. 
 

A frouxa luz da alabastrina lâmpada 
Lambe voluptuosa os teus contornos... 
Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 
Ao doudo afago de meus lábios mornos. 
 

Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 
Treme tua alma, como a lira ao vento, 
Das teclas de teu seio que harmonias, 
Que escalas de suspiros, bebo atento! 
 

Ai! Canta a cavatina do delírio, 
Ri, suspira, soluça, anseia e chora... 
Marion! Marion!... É noite ainda. 
Que importa os raios de uma nova aurora?!... 
 

Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo... 
E deixa-me dormir balbuciando: 
             Boa-noite! — formosa Consuelo!... 

 

(Castro Alves. Espumas flutuantes. 
 Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s. d. p. 67-8.) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Ao longo do poema, o eu lírico chama a mulher amada 
de diferentes nomes, provavelmente com o objetivo de 
universalizar a mulher e o amor. 
II. A expressão “Boa noite” não sofre alteração de sentido 
da primeira para a última estrofe. 
III. As expressões “...É noite ainda” e “Que importa os 
raios de uma nova aurora?!” confirmam o desejo 
romântico de perpetuar o instante de prazer. 
 
 



 

 

 

  

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O verso “Ri, suspira, soluça, anseia e chora” (9ª estrofe) 
confirma as sensações ou sentimentos contraditórios 
verificados durante o estado de delírio. 
II. A sensualidade da cena amorosa aumenta à partir da 5ª 
estrofe. 
III. O tipo de percepção sensorial predominante na 6ª e 7ª 
estrofes são, respectivamente, tato e olfato. 

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

 
As questões 31 e 32 refere-se ao anúncio seguinte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. O anúncio lido promove a ideia da necessidade de usar a 
água com moderação, buscando meios de reutilização. 
II. As formas verbais BEBA, BANHE-SE, LAVE, 
REGUE encontram-se no modo indicativo e têm a 
intenção de persuadir o leitor a participar da campanha. 
III. O título do anúncio apresenta intertextualidade com a 
frase de um conhecido anúncio comercial. 
 

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

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Considerando a parte visual, é possível afirmar que a 
metonímia é um recurso empregado no anúncio. 
II. O texto disposto ao lado da imagem tem a função de 
tornar mais explícita a finalidade do anúncio, ampliando 
argumentos para convencer o interlocutor. 
III. No anúncio, a variedade linguística empregada foi a 
não padrão. 

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

 
A questão seguinte refere-se ao texto do quadrinho a 
seguir: 

 
 
33 - Identifique, nas opções a seguir, o valor do presente 
do indicativo em “eu te dou esta caixa de bombom...” 

A) ação futura 
B) ação contemporânea ao momento da fala 
C) verdade atemporal 
D) presente histórico 
E) presente iterativo 

 
34 - A locução conjuntiva presente no período “O meu 
caderno está muito bonito, ao passo que o seu está pra lá 
de feio” classifica-se como: 

A) subordinativa condicional 
B) subordinativa proporcional 
C) subordinativa concessiva 
D) subordinativa final 
E) subordinativa consecutiva 

 
 
 
 
 
 

Beba, banhe-se, lave seu carro, regue suas plantas e suas 
plantações. Mas lembre-se de usar com moderação e buscar 
meios de reutilizar sempre que possível. A natureza nos deu 
esse presente e, como forma de agradecimento, devemos dar a 
ela o direito de continuar sendo generosa. Não deixe que a água 
seja um recurso escasso.  
 

Um recado da sua revista Terra da Gente e dos Conselhos 
Regionais de Biologia no Dia Mundial da Água, 22 de março. 



 

 

 

  

As questões 35 e 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

Odisseia em quadrinhos 
  

Autor(a): Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa 
Ilustrador(a): Piero Bagnariol 

 

 Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente. Nesta tradução para os 
quadrinhos, o texto grego, que está na origem da literatura, 
se apresenta ainda mais tenaz, oferecendo ideias, imagens, 
versos, personagens, mecanismos e estratagemas 
inventivos que reúnem, em uma grande ciranda, o contexto 
grego de partida e os muitos outros a que a narrativa 
chegou. 
 

Disponível em: 
<www.editorapeiropolis.com.br/livro/?id=333&tit=Odissei

a+em+quadrinos>. Acesso em: 9 dez. 2013. 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os vocábulos SEDUTORA, VIGOROSA, 
SURPREENDENTE e TENAZ classificam-se 
sintaticamente como predicativos do objeto. 
II. “O texto grego” é o sujeito do verbo “apresentar-se”. 
III. Em “Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente” podemos classificar o 
predicado como sendo verbal. 

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

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. Quanto a sua predicação o verbo “CHEGAR” é 
intransitivo. 
II. Em “Nesta tradução para os quadrinhos, o texto grego 
[...] se apresenta ainda mais tenaz” identificamos um 
exemplo de predicado verbo-nominal. 
III. O verbo “OFERECER”, no contexto, classifica-se 
como “transitivo indireto”. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e II. 
E) Todos estão incorretos. 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

37 - A função sintática do termo destacado é: 
A) objeto indireto 
B) complemento nominal 
C) objeto direto 
D) aposto 
E) vocativo 

 
38 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) É preciso ter atenção para com nossos pais. 
B) Tenhamos amor aos nossos semelhantes. 
C) Elas não têm certeza por coisa alguma. 
D) O diretor despachou favoravelmente a nós. 
E) O professor é afável com seus alunos. 

 
39 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
restritiva no seguinte item: 

A) O ator reclamava que seus papéis em novela não 
eram bons. 

B) Não acreditas em amor à primeira vista porque 
nunca amaste. 

C) Levei-a ao cinema para que visse “A máscara de 
zorro”. 

D) O jovem que se esforça progride. 
E) Só desejo uma coisa: que essa situação acabe 

logo. 
 
40 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
apresentam emprego incorreto de hífen. 

A) mini-saia | pós-graduação 
B) auto-aprendizagem | circum-escolar 
C) anti-higiênico | hidro-elétrico 
D) extra-regular | co-educação 
E) semi-interno | contra-regra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 




