ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

ASSISTENTE SOCIAL
* 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.
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações.
* 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: 13 DE DEZEMBRO DE 2015

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL
01 - Na visão de Cristina Fraga (2010), o assistente social deve
incorporar a pesquisa em sua intervenção profissional para
conhecer e problematizar o seu objeto de ação e, a partir desse
conhecimento, construir estratégias coletivas e qualificadas.
Considerando essa afirmação marque a alternativa que NÃO
comunga com o pensamento da autora.
A) As informações colhidas na investigação quantitativa
permitem que o profissional trabalhe com o pragmatismo
do movimento real da sociedade em sua plenitude.
B) Pesquisar dados da realidade quantitativos são
imprescindíveis para trazer retratos da realidade e
dimensionar os problemas que se investiga.
C) Desvendar e problematizar a realidade social permite ao
assistente social apreender os modos e as condições de
vida da população usuária.
D) Intervir na realidade tendo como base a apreensão do
movimento contraditório do real, a partir do seu
desvendamento e problematização.
E) Pesquisar é imprescindível para que o profissional tenha
subsídios para construir alternativas e respostas coletivas
no enfrentamento das expressões da questão social.
02 - Para analisar o trabalho do assistente social na esfera estatal,
Raichelis (2009) assinala que os anos de 1990 foram palco 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 à reforma
gerencial do Estado; precarização, flexibilização do
trabalho e consequente desregulamentação das leis
trabalhistas.
B) Agravamento da questão social; processo de estruturação
produtiva e da adoção do ideário neoliberal.
C) 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.
D) Mudanças na organização da produção, nos processos de
trabalho; privatizações e fusões de empresas devido
novas formas de produzir mercados.
E) Houve uma ampliação do mercado de trabalho dos
profissionais, sem a exigência da qualificação de
qualidade; precarização das condições de trabalho com o
aceite da categoria profissional.
03 - Na definição de Carmelita Yazbek (2009) trata-se de um
conjunto de ações coletivas voltadas para proteger os indivíduos
e a sociedade dos riscos inerentes à condição humana ou atender
as necessidades geradas em diferentes momentos históricos
relativas a múltiplas situações de dependência. Esse conjunto de
ações sobre as quais a autora refere-se diz respeito a (ao):
A) Proteção Social
B) Sistemas de garantias sociais
C) Assistencialismo
D) Terceiro Setor
E) Bolsa Família

04 - Pensar o Serviço Social como um trabalho interventivo na
sociedade exige relacioná-lo à categoria mediação que não é
somente o ato de mediar conflitos ou problemas, segundo
Pontes (2000), a mediação na intervenção profissional do
assistente social possibilita:
A) A apreensão do seu objeto de intervenção numa
perspectiva reflexiva e contemplativa.
B) Conhecer a realidade social dos usuários e, assim
mediar os conflitos.
C) Ter uma visão dos fenômenos de forma isolada e
fragmentada para poder compreendê-los em sua
essência.
D) Não culpabilizar os indivíduos pela sua situação social,
sem ter elementos consistentes dos conflitos que
envolvem essas pessoas.
E) A construção e reconstrução do objeto de intervenção
profissional na busca da prática transformadora,
possibilitando ao profissional uma atuação crítica e
transformadora frente às demandas da profissão.
05 - De acordo com o CFESS (2001) o reconhecimento da
questão social como objeto de intervenção do assistente social
demanda uma atuação profissional em uma perspectiva
totalizante, baseada na identificação dos determinantes
macroeconômicos e culturais das desigualdades sociais.
Nesse sentido, a intervenção orientada na perspectiva crítica
vai exigir do profissional:
I. Leitura crítica da realidade e capacidade de identificação
das condições de vida;
II. Identificação das respostas existentes no âmbito do Estado
e da sociedade civil;
III. Formulação e construção individual de estratégias e
técnicas para mudar a realidade;
IV. Fortalecimento dos espaços, quando for necessário.
A partir das afirmações, assinale a opção correta:
A) I, III
B) I, IV
C) II, IV
D) I, II
E) III, IV
06 - Segundo José P. Netto (2007) o projeto ético-político do
Serviço Social possui duas dimensões distintas, uma que dá
conta dos aspectos políticos e outra que volta-se para a
dimensão profissional. Na dimensão política defende-se:
I. A equidade e a justiça social na perspectiva da
universalização do acesso a bens e serviços;
II. Ampliação e consolidação da cidadania com garantia
dos direitos civis, políticos e sociais;
III. A socialização da participação política e a socialização
da riqueza socialmente produzida;
IV. A formação permanente dos profissionais como forma
de estimular uma maior participação política nos fóruns
democráticos;
V. O compromisso com o projeto societário vigente e
hegemônico como uma estratégia para estimular a
participação dos usuários.
A partir das afirmações, assinale a opção correta.
A) II, III, V
B) III, V
C) I, II, III
D) I, II, IV
E) I, II

07 - Leia com atenção o que se afirma abaixo e responda a
sequência correta dos documentos apresentados.
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.
A)
B)
C)
D)
E)

Perícia Social, Parecer Social e Laudo Social.
Parecer Social, Estudo Social e Relatório Social.
Laudo Social, Estudo Social e Perícia Social.
Relatório Social, Entrevista Social e Estudo Social.
Entrevista Social, Relatório Social e Laudo Social.

08 - O Serviço Social brasileiro em seu processo de
renovação iniciado na década de 1960 teve três direções
distintas, nomeadas por Netto (2001) de vertente
modernizadora; reatualização do conservadorismo e intenção
de ruptura. Na vertente modernizadora os profissionais
buscaram:
A) Direcionar sua ação com enfoque no diálogo numa
perspectiva psicologizante das relações sociais.
B) Desenvolver uma ação crítica sobre a realidade social.
C) Revisou as determinações sócias históricas da
profissão a partir do marxismo reducionista.
D) Revisar métodos e técnicas para adequar-se as novas
exigências postas pelo contexto.
E) Buscou direcionar suas ações para a educação popular
e a assessoria aos movimentos populares com
tendência marxista.
09 - “A pobreza não é apenas precariedade de renda ou fruto
das necessidades básicas insatisfeitas, mas agrega a essa
dimensão aspectos relacionais e de natureza psicossocial (...).
Assim, essa questão remete ao tema das relações sociais,
redes de sociabilidade, normas, valores e comportamentos,
dimensões menos tangíveis das condições de pobreza”.
(Carneiro, Carla Bonzo. Políticas locais de inclusão social,
autonomia e empoderamento: reflexões exploratórias. Revista
Serviço Social e Sociedade, n.89, março 2007).
Com base no texto é possível afirmar que para alterar o
cenário de pobreza requer:
A) Atenção à qualidade dos laços sociais, às condutas e
ações que grupos, indivíduos, famílias e comunidades
realizam para lidar com sua situação de pobreza e
vulnerabilidade.
B) Atenção à expansão da capacidade de sociabilidade do
indivíduo na comunidade.
C) Observar a rede relacional que se cria entre os pobres
e os não-pobres.
D) Observar as estratégias criadas pelos pobres em sua
rede relacional com a família.
E) Considerar as estratégias de empoderamento
desenvolvidas
pelos
grupos
vulneráveis
economicamente.

10 - Iamamoto (2007) ao analisar a economia capitalista
global constata que o capital financeiro assume o comando
do processo de acumulação e, mediante inéditos processos
sociais, envolve a economia e a sociedade, a política e a
cultura, quebrando as formas de sociabilidade e o jogo das
forças sociais. Essa nova dinâmica do capital desconsidera:
A) O universo da justiça social e as conquistas dos
trabalhadores.
B) A luta organizada dos trabalhadores.
C) O universo do trabalho; as classes trabalhadoras e
suas lutas.
D) As conquistas dos trabalhadores.
E) O universo do trabalho.
11 - Em se tratando do controle social na política social
pública assegurado na Constituição Federal de 1988,
considere as afirmações abaixo e marque a correta.
A) Os Conselhos são canais de participação social, de
caráter deliberativo e paritário, cuja função é
garantir os princípios de participação da sociedade
nos processos de decisão, definição e
operacionalização das políticas públicas.
B) Os conselhos são canais de participação da
sociedade de caráter consultivo e paritário, cuja
função é garantir os princípios da participação da
sociedade nos processos de decisão, definição e
operacionalização das políticas públicas.
C) Os conselhos são canais de participação de
confronto e negociação de interesses do gestor e da
sociedade civil organizada.
D) Os conselhos são canais de participação coletiva,
cujos interesses defendidos e predominantes são
sempre do gestor, através de seus representantes,
uma vez que o conselho tem caráter decisório e
composição paritária.
E) Os conselhos são espaços de caráter decisório,
arena de conflitos e interesses contraditórios cuja
participação só pode existir vinda da sociedade civil
organizada.
12 - No livro, “O Sistema Único de Assistência Social no
Brasil: uma realidade em movimento” (2011), as autoras
Couto; Yazbek e Raichelis ao tratar de conceitos que
permeiam a política de assistência e do SUAS, afirmam
que a compreensão da dimensão territorial das políticas
públicas reconhece os condicionamentos de múltiplos
fatores sociais, econômicos, políticos e culturais onde:
A) A discriminação ocorre dentro da política voltada
para os segmentos sociais vulneráveis.
B) Estimula a segregação espacial e social das famílias
usuárias da política.
C) Pode levar a fragmentação territorial no que se
refere à concretização dos direitos.
D) Se concretizam as manifestações da questão social
e se criam os tensionamentos e as possibilidades
para o seu enfrentamento.
E) Os segmentos sociais em situação de
vulnerabilidade sentem-se excluídos.

13 - No contexto do Sistema Único de Assistência Social
se constitui em um espaço que tem por objetivo prevenir a
ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais
nos territórios, com vistas ao fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania. Esse espaço refere-se:
A) Centro de Referência Especializado de Assistência
Social
B) Residências Inclusivas
C) Programa de Atenção Especializada a Família
D) Casa de Acolhimento Institucional.
E) Centro de Referência de Assistência Social
14 - A matricialidade sociofamiliar na Política Nacional de
Assistência Social (2004), tem como foco de proteção
social a família. Para Yazbek; Couto e Raichelis (2011), o
SUAS ao colocar como categoria central a matricialidade
sociofamiliar impõe que os profissionais atentem para as
seguintes questões:
I. Os arranjos familiares diversos sempre foram
caraterísticas das famílias pobres. Essas características
sempre foram tratadas, ao longo dos tempos, como
distorções que deveriam ser corrigidas pelos
trabalhadores sociais nos atendimentos às famílias.
II. A família é retomada como grupo afetivo básico, capaz
de oferecer a seus membros as condições
fundamentais para o seu desenvolvimento pleno, para
tanto é necessário que a família seja protegida.
III. As metodologias de atendimento às famílias precisam
ser revistas. Apesar dos avanços teóricos na
compreensão dessa temática, o padrão burguês de
funcionamento familiar continua a pautar a forma de
compreender a tarefa de atender as famílias.
IV. A necessidade de compreender essas famílias com suas
singularidades, mas com seu pertencimento a uma
classe social.
A partir das alternativas listadas assinale a correta.
A) II, III, IV
B) I, II, III
C) I, II, II, IV
D) I, II, IV
E) I, III
15 - De acordo com documento do CFESS (2010), as
ações socioassistenciais têm se constituído em demandas
explícitas para os assistentes sociais. Sobre essas
demandas é INCORRETO considerar:
A) Reclamação em relação à qualidade do atendimento
e a falta de medicamentos e exames.
B) Desigualdade na distribuição e cobertura dos
serviços de saúde.
C) Agravamento das situações de morbidade e
mortalidade por doenças passíveis de prevenção.
D) Resolutividade quanto à precariedade dos recursos
e serviços na saúde.
E) Falta de condições para realizar o tratamento.

16 - O Serviço Social enquanto uma profissão inscrita na
divisão sociotecnica do trabalho tem construído o seu fazer
a partir das demandas de diferentes segmentos de classe,
surgidas na heterogeneidade e na imediaticidade da vida
cotidiana. Na leitura de Mota (1998) as demandas são:
A) Requisições técnico-operativas que através do
mercado de trabalho, incorporam as exigências dos
sujeitos demandantes.
B) Requisições técnico-operativas que através do
mercado exigem uma resposta urgente do
profissional.
C) Situações aparentes que exigem uma resposta
imediata dos profissionais.
D) Expressões da questão social que chegam até o
profissional através dos serviços sociais.
E) Requisições postas ao profissional que não
necessitam ultrapassar a sua aparência para
compreendê-la.
17 - “A política social é concebida como um mecanismo
de intervenção e regulação do Estado, datado pelo
desenvolvimento do capitalismo monopolista e
determinado
pelo
conjunto
de
necessidades
socioeconômicas, jurídicas e políticas, originárias das
condições sob as quais se desenvolveram, historicamente,
as relações entre o capital e o trabalho” (MOTA, 1999,
p.167). Nessa perspectiva de análise infere-se que na
sociedade capitalista contemporânea:
A) As políticas sociais são uma expressão concreta do
pacto firmado entre o Estado, o capital e a Igreja.
B) As políticas sociais são uma expressão concreta das
contradições e dos antagonismos presentes nas
relações entre as classes e o Estado.
C) As políticas sociais são uma expressão concreta da
contradição da sociedade capitalista e não visam
atender as necessidades da população.
D) As políticas sociais são uma expressão do
antagonismo existente entre as classes.
E) As políticas sociais desde a sua existência estão
vinculadas ao enfrentamento das expressões da
questão social, independente das contradições e
antagonismos presentes na relação entre Estado e
sociedade.
18 – Na análise de Iamamoto (2009), a universalidade do
acesso aos programas e projetos sociais, abertos a todos os
cidadãos, só é possível no âmbito do Estado; todavia, na
ótica do Estado neoliberal presencia-se no campo das
políticas sociais:
I. A transferência de responsabilidades governamentais
para as organizações sociais da sociedade civil;
II. Uma crescente mercadorização do atendimento às
necessidades sociais;
III. Ampliação da cobertura das políticas sociais e do
acesso aos serviços.
A partir das alternativas assinale a correta.
A) II, III
B) I, III
C) III
D) I, II
E) I, II, III

19 - A execução e gestão do Programa Bolsa Família darse-á de forma descentralizada entre os entes federados.
Nesse sentido, cabe ao município:
I. Disponibilizar, na esfera municipal, serviços e
estruturas institucionais da área de assistência social,
da educação e de saúde para viabilizar o cumprimento
das condicionalidades por parte das famílias
beneficiárias.
II. Construir e apoiar os Conselhos municipais a fim de
garantir o controle social do programa.
III. Proceder à inscrição de famílias pobres do município
no Cadastramento Único do Governo Federal.
IV. Promover ações de sensibilização e articulação junto
aos demais gestores.
V. Suspender e bloquear os benefícios, apenas com
autorização.
A partir das alternativas, assinale a opção correta.
A) I, III, IV
B) I, II, III,
C) I, II, IV
D) I, II, V
E) II, III, V
20 - A Constituição Federal de 1988 consagrou os novos
princípios de reestruturação do sistema de políticas sociais,
tendo o direito social como fundamento da política. No
plano de organização e reordenamento institucional das
políticas foi instituído:
A) A descentralização e a participação social.
B) A descentralização e o alargamento da democracia.
C) O alargamento da democracia e a universalização
de acesso.
D) A participação social e a equidade.
E) A equidade universalização de acesso.
21 - Considerando a Resolução 109, de 11 de novembro de
2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), consiste no trabalho social com
famílias. Esse serviço tem caráter continuado com:
A) A finalidade de fortalecer a função punitiva das
famílias que não assumem o cuidado de seus
membros frente às situações de vulnerabilidade
social.
B) O objetivo de garantir atendimento e acolhida aos
membros da família que necessitam ser incluídos
em diferentes programas sociais.
C) A finalidade de orientar e prestar apoio às famílias
que estejam com seus vínculos rompidos ou
enfraquecidos para que sejam fortalecidos.
D) A finalidade de fortalecer a função protetiva das
famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos,
promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
E) A finalidade de promover direitos, preservar e
fortalecer os vínculos familiares, comunitários e
sociais com base em sua função protetiva.

22 - A vigilância socioassistencial de acordo com a
NOB/SUAS (2005) consiste no desenvolvimento da
capacidade e meios de gestão que possibilita identificar e
conhecer as formas de vulnerabilidade social da população
e do território pelo qual é responsável. Desse modo, se
constitui função da vigilância social no âmbito da
assistência social.
A) Identificar as famílias do território que estejam
sofrendo preconceito e/ou discriminação.
B) Realizar diagnósticos sociais sobre a situação social
de crianças, adolescentes e idosos para encaminhar
ao gestor municipal.
C) Identificar situações de precarização e riscos sociais
dos indivíduos no município.
D) Identificar pessoas com redução da capacidade
pessoal para se inserirem no mercado de trabalho e
capacitar essas pessoas.
E) Identificar adolescentes, jovens, adultos e idosos
vítimas de formas de exploração, de violência, de
maus tratos e de ameaças.
23 - Considerando a Lei nº 10.741 de 01 de outubro de
2003, no seu Art. 3º, parágrafo único, a garantia de
prioridade da pessoa idosa compreende:
I. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais.
II. Preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas.
III. Participar da vida familiar e comunitária.
Está correto somente
A) II
B) I, III
C) I, II
D) III
E) I, II, III
24 - Em relação aos princípios fundamentais, aos deveres
do assistente social nas suas relações com os usuários e
com as instituições empregadoras, previstos no Código de
Ética Profissional, é INCORRETO afirmar que:
A) Caracterizam orientações e obrigações que devem
ser cumpridas pelos assistentes sociais apenas nas
instituições governamentais;
B) Estão apoiados em valores que apontam para a
construção de uma nova ordem social e econômica;
C) Tratam de referências construídas em consonância
com os movimentos coletivos do Serviço Social;
D) Sintonizam as preocupações com o exercício
profissional em relação à garantia dos direitos
sociais dos usuários das políticas sociais;
E) Ressaltam o significado da atuação profissional na
construção da esfera pública.

25 - Em 13 março de 1993 foi aprovado o Código de Ética
Profissional do Assistente Social que fez uma revisão
ampliada do Código de 1986, essa revisão foi debatida
com a categoria profissional por meio da organização de
suas entidades representativas. Um elemento motivador
para essa revisão foi:
A) A necessidade de superação dos parâmetros
conservadores
contidos
neste
Código,
proporcionando o avanço democrático e de
construção de um perfil profissional novo para o
assistente social.
B) 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.
C) Considera-se como elementos motivadores, o
processo de renovação profissional e a negação dos
valores fundantes contidos no Código de 1986.
D) 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.
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.
26 - O Art. 2º do Código de Ética profissional do assistente
social estabelece como direitos do profissional, exceto:
A) Desagravo público por ofensa que atinja a sua
honra profissional.
B) Livre exercício das atividades inerentes à profissão.
C) Participar de programas de socorro à população em
situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
D) Liberdade na realização de seus estudos e
pesquisas, resguardados os direitos de participação
de indivíduos e grupos envolvidos em seus
trabalhos.
E) Garantia e defesa de suas atribuições e
prerrogativas
estabelecidas
na
Lei
de
Regulamentação da profissão e dos princípios
firmados neste código.

27 - De acordo com o Código de Ética do Assistente
Social (1993), em conformidade com o Art. 19, se
constitui em dever do Assistente Social.
A) Comparecer perante a autoridade competente,
quando intimado/a prestar depoimento sem a
obrigação de guardar sigilo profissional.
B) Depor como testemunha sobre situação sigilosa
do/a usuário/a de que tenha conhecimento no
exercício profissional, mesmo quando autorizado.
C) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em
perícia quando a situação nãos e caracterizar como
área de sua competência.
D) Exercer a profissão, mesmo que tenha sido
impedido de fazê-la.
E) Comparecer perante a autoridade competente,
quando intimado a prestar depoimento, para
declarar que está obrigado/a a guardar sigilo
profissional nos termos deste Código e da
Legislação em vigor.
28 - Planejar as ações permite ao profissional construir e
reconstruir o seu objeto de trabalho. Nesse processo, devese levar em consideração as finalidades do planejamento,
quais sejam: eficiência, eficácia e efetividade. A eficácia
no planejamento mede:
A) se os procedimentos adotados correspondem ao
resultado do processo.
B) o grau de aproximação e relação entre o resultado
previsto e o já realizado.
C) se as mudanças ocorridas com a implementação das
ações são satisfatórias.
D) se o desenvolvimento das ações em todas as etapas
do planejamento está correto.
E) se os processos contínuos das etapas do
planejamento estão articulados.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:
[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua.
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo
desmoronado. [...]
Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos,
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e
cantam, homens falam alto, donos do tempo.
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P.
27-28. (Fragmento).
29 - Das afirmações seguintes:
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão.
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência.
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Estão corretos apenas os itens I e II.
30 - Das afirmações seguintes:
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua
descrição de “Luar-do-Chão”.
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna
de orgulho dos que a usufruem.
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções
claramente particulares.
A) Estão corretos apenas os itens I e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)?
A) secos
B) alto
C) derramada
D) mau-olhado
E) cheirosa

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido
somente pelo narrador. Que expressão é essa?
A) mais além
B) no entanto
C) mau-olhado
D) à primeira vista
E) donos do tempo
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente
no cartum abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)

pleonasmo
metonímia
hipérbole
catacrese
eufemismo

34 - Observe as orações seguintes:
I. Ando muito distraída ultimamente.
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar.
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações:
A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal.
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de
ligação e está associado a um predicativo de
sujeito.
C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está
associado a um adjunto adverbial.
D) A oração I apresenta predicado nominal.
E) A oração II apresenta predicado verbal.

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de
consulta” é:
A) À – à – a
B) A – a – à
C) A – à – a
D) A – à – à
E) A – a – a
36 - Leia a tira seguinte:

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo
do seguinte processo de formação das palavras:
A) parassíntese
B) derivação regressiva
C) composição por aglutinação
D) derivação imprópria
E) neologismo
A questão 37 refere-se a tira seguinte:

37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte
voz verbal:
A) voz passiva pronominal
B) voz passiva analítica
C) voz ativa
D) voz reflexiva
E) nenhuma das respostas anteriores.
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é
possível identificar a seguinte conjunção:
A) subordinativa concessiva
B) subordinativa condicional
C) subordinativa conformativa
D) subordinativa consecutiva
E) coordenativa explicativa

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”,
a função sintática do termo destacado é:
A) objeto direto
B) aposto
C) índice de indeterminação do sujeito
D) sujeito de infinitivo
E) objeto indireto
40 - A regência nominal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) O casal estava aflito pela chegada do filho.
B) Você está apto à função.
C) O estudo deveria ser acessível para todos.
D) Ela ficou imbuída em lembranças.
E) Tenho respeito para com meus pais.

