
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

 

* 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 31/08/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, republicado por incorreção em 10/06/2015. 
 * 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: 30 DE AGOSTO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

  

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Para compreender a lógica da violência familiar é 
preciso entendê-la não como um mero retrato de uma 
realidade externa, independente, isolada e impenetrável, 
mas parte integrante de um ciclo no qual incluem todas as 
pessoas. Nesse sentido, é correto afirmar que a violência 
intrafamiliar é resultante: 

A) Da irresponsabilidade por parte dos grupos 
sociais. 

B) De um fenômeno social, típico da sociedade do 
capital. 

C) Do processo de exclusão social presente no 
cotidiano das famílias, sobretudo de baixa renda. 

D) Das relações sociais estabelecidas entre grupos e 
indivíduos na sociedade capitalista. 

E) Da violência social que se manifesta no interior 
da sociedade. 

 
02 - Os instrumentos e técnicas utilizados pelo Assistente 
Social são na verdade estratégias sobre as quais se faz a 
opção de acordo com o contexto e o conteúdo a ser 
mediado para se chegar a uma finalidade. Quanto maior 
nosso conhecimento, mais ampla será nossa cadeia de 
mediações. Em relação à construção dessa mediação 
MARTINELLI (1994) aponta os seguintes princípios, 
exceto: 

A) Reconhecimento do ser social, ou seja, a forma 
como o homem produz sua vida material. 

B) Princípio da articulação, utilizando para tanto, as 
habilidades e competências adquiridas. 

C) Princípio da atividade, o qual retrata seu mundo 
interior. 

D) Princípio da totalidade, em que o todo fenômeno é 
multidimensional e deve ser apreendido enquanto 
totalidade composta por determinantes políticos, 
econômicos, sociais, culturais e históricos. 

E) Princípio da sistematização, ou seja, o fenômeno 
deve ser revelado em sua condicionalidade. 

 
03 - 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) Reforçar e manter a ordem societária vigente que 
assegure a reprodução social. 

D) Realizar a leitura conjuntural e acionar estratégias e 
técnicas na relação com o usuário, empregador e 
demais profissionais. 

E) Analisar as políticas sociais específicas, seus 
objetivos e seus demandantes.  

 
 
 

04 - O desemprego estrutural, que foi gerado a partir das 
novas formas de ajustes e exigências nas relações de 
trabalho, encontra nos ditames neoliberais o suporte 
necessário para concretizar e intensificar as desigualdades 
sociais. Acerca do desemprego estrutural, a opção correta 
é: 

A) O desemprego estrutural não possui origens nas 
mudanças das relações de trabalho, pois não há 
trabalhadores fazendo parte do exército industrial 
de reserva. 

B) O desemprego estrutural não deve ser visto como 
uma preocupação, pois muitos desses 
desempregados acabam por migrarem para o 
mercado formal. 

C) O desemprego estrutural tem suas origens 
justamente em meio às grandes mudanças nas 
relações de trabalho, na produção de mercadorias, 
e, sobretudo, a partir das novas demandas dos 
mercados.  

D) o desemprego estrutural faz com que os trabalhos 
formais se mostrem, no contexto da economia 
liberal, como uma alternativa e, muitas vezes, 
como única possibilidade de aquisição de recursos 
para suprir as necessidades essenciais. 

E) o desemprego estrutural faz com que entre o 
contingente de desempregados, existem muitos 
que possuem um alto grau de escolaridade e de 
qualificação. Esses, em sua maioria, migram de 
forma quase que definitiva para a formalidade. 

 
05 - Para Marilda Iamamoto (2009) as competências 
expressam capacidades para apreciar ou dar resolutividade 
a uma determinada situação, embora não sejam exclusivas 
de uma única especialidade profissional, são concernentes 
em função da capacitação dos sujeitos profissionais. Nesse 
sentido, de acordo com a Lei nº 8.662/93, Art. 4º, se 
constituem competências do assistente social, exceto: 

A) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em 
entidades públicas e privadas. 

B) planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais. 

C) elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações 
populares. 

D) planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidades de Serviço Social. 

E) planejar, executar e avaliar e pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais. 

 
06 - Em uma determinada fase de expansão capitalista foi 
construído um pacto que envolveu mobilizações sindicais 
e partidárias dos trabalhadores, que passam a pressionar o 
capital para atender parte de suas necessidades sociais. O 
resultado desse pacto denominado fordista-Keynesiano 
operou mudanças nas legislações trabalhistas, nas medidas 
de proteção social e deu inicio a constituição do: 

A) Estado Capitalista 
B) Estado neoliberal 
C) Toyotismo 
D) Plano Beveridge  
E) Welfare State 



 

 

 

  

07 - A direção social que orienta o projeto profissional do 
Serviço Social tem como referência a relação orgânica 
com o projeto das classes subalternas, reafirmado pelo 
Código de Ética (1993), Diretrizes Curriculares (1996), 
Lei de Regulamentação (1993). Dentre os princípios éticos 
deste projeto situa-se: 
I – O reconhecimento da liberdade como valor ético 
central; 
II – A defesa intransigente dos direitos humanos contra 
todo tipo de arbítrio e autoritarismo; 
III – Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito; 
IV – Posicionamento a favor da equidade e da justiça 
social; 
V – Garantia e defesa do pluralismo e do ecletismo na 
profissão. 
Assinale a alternativa correta. 

A) Todas estão corretas, exceto a II 
B) Todas estão corretas, exceto a IV 
C) Estão corretas apenas I, IV, V 
D) Todas estão corretas, exceto a V 
E) Estão todas corretas. 

 
08 - A reinvenção do liberalismo econômico promovida 
pelos neoliberais no final dos anos de 1970 e 1980, 
espraiando-se na década de 1990, foi uma reação teórica e 
política ao Keynesianismo e ao Welfare State. Segundo 
BEHRING (2009), a fórmula neoliberal para sair da crise 
pode ser resumida nas seguintes proposições: 
I – Uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os 
rendimentos mais altos; 
II – Aumento do orçamento público para os gastos com os 
sistemas de proteção social; 
III _ Busca da estabilidade monetária como meta suprema; 
IV – Desmonte dos direitos sociais, implicando a quebra 
de vinculação entre política social e os direitos 
constituídos; 
V- Um Estado forte e parceiro dos sindicatos. 
Somente esta correto o que se afirma em: 

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

 
09 - Ao analisar a intervenção profissional do Assistente 
Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
Raquel Raichelis (2010) afirma que a política além de 
demandar novas habilidades e competências dos 
profissionais, suas demandas desafiam os assistentes 
sociais a formular mediações teóricas, técnicas, éticas e 
políticas na perspectiva da (o): 

A) Processo sociopolítico da política. 
B) Competência crítica. 
C) Discurso competente. 
D) Movimento da sociedade. 
E) Significado do trabalho social. 

 
 
 
 
 
 

10 - De acordo com os Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Assistência Social 
(CFESS, 2009), as competências específicas dos 
profissionais no âmbito dessa política abrangem diferentes 
dimensões, em se tratando da dimensão interventiva o 
profissional pode desenvolver: 

A) O desvelamento tão somente, possibilidades de 
ação postas na realidade social. 

B) Elaborar, executar e avaliar planos municipais de 
assistência social. 

C) Ações que tenha como preocupação central apenas 
a proposta ético-política. 

D) Abordagens individuais, familiares ou grupais na 
perspectiva de atendimento às necessidades básicas 
e acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos. 

E) Uma dimensão que de alguma forma, reforce a 
fragmentação do sujeito social, usuário da política. 

 
11 - A Constituição Federal Brasileira de 1988 inova ao 
afiançar os direitos humanos e sociais como 
responsabilidade pública e estatal e, cria o sistema de 
Seguridade Social composto pelas políticas de saúde, 
previdência e assistência social. Esta última regulamentada 
em 2004 possui como função: 

A) Princípio da solidariedade. 
B) Princípio republicano. 
C) Serviços Sociais 
D) Assistência às famílias. 
E) Prover os mínimos sociais. 

 
12 - A rede socioassistencial prevista no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS, 2005) está articulada em torno 
da proteção social básica e especial a partir de serviços, 
programas, projetos e benefícios. Quanto aos benefícios 
estes podem ser: 
I – Benefício de Prestação Continuada 
II - Benefícios Descontinuados 
III – Benefícios Eventuais 
IV – Benefícios Complementares 
V – Benefícios socioassistenciais 
Está correto o que se afirma em: 

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

 
13 - De acordo com MIOTO (2009), as ações 
socioeducativas com indivíduos, grupos e famílias no 
âmbito dos processos socioassistenciais ganham 
materialidade e legitimidade na medida em que se 
articulam aos processos de trabalho compartilhados nas 
diferentes instituições, serviços e programa. Nesse sentido, 
é correto afirmar que as ações socioeducativas se 
estruturam a partir dos seguintes pilares: 

A) Processo reflexivo e crítico. 
B) Socialização das informações e conscientização. 
C) Socialização das informações e processo reflexivo. 
D) Politização da demanda e processo de 

planejamento. 
E) Planejamento e processo reflexivo. 

 
 



 

 

 

  

14 - Ao tratar do trabalho do Assistente Social na saúde, 
BRAVO e MATTOS (2008) afirmam que este trabalho 
deve ter como eixo central a busca criativa e incessante da 
incorporação dos conhecimentos e das novas requisições a 
profissão. Assim, cabe ao Serviço Social formular 
estratégias que efetivem o direito social à saúde articuladas 
com: 
 

1) Projeto neoliberal de saúde. 
2) Projeto privatista de saúde. 
3) Projeto ético-político da profissão. 
4) Projeto da reforma sanitária. 
5) Projeto do terceiro setor para a saúde. 
 

Somente está correto o que se afirma nas alternativas: 
A) 1 e 2 
B) 4 e 5 
C) 3 e 4 
D) 2 e 4 
E) 3 e 5 

 
15 - A instrumentalidade é a capacidade e/ou propriedade 
que a profissão vai adquirindo na medida em que 
concretiza objetivos (GUERRA,2000). Diante desta 
afirmação assinale a alternativa correta que reafirma a 
importância desta categoria para nossa profissão, por que: 

A) Ao utilizar-se de teorias, metodologias, 
instrumentos e técnicas enquanto estratégias, 
táticas, ferramentas e habilidades para realizar a 
ação os assistentes sociais estão fazendo uso da 
categoria instrumentalidade. 

B) Ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano 
das classes sociais, modificando as condições, os 
meios e os instrumentos existentes, e os converte 
em condições, meios e instrumentos para o alcance 
dos objetivos profissionais, estamos revestindo 
nossas ações de instrumentalidade. 

C) Ao aplicarmos o conjunto articulado de 
instrumentos e técnicas permitimos a 
operacionalização da ação profissional e, 
consequentemente definimos essa ação como 
instrumentalidade. 

D) Ao manter o cotidiano profissional e o cotidiano 
das classes sociais: mantendo as condições, os 
meios e os instrumentos existentes, é que o 
assistente social está utilizando-se da 
instrumentalidade. 

E) Ao aplicarmos o conjunto articulado de teorias e 
técnicas permitimos a operacionalização da ação 
profissional e consequentemente definimos essa 
ação como instrumentalidade. 

 
16 - A década de 1980 é decisiva para a categoria de 
assistentes sociais. Frente ao processo de redemocratização 
do país o Serviço Social passa a discutir internamente a 
diferença existente entre a concepção teórico-
metodológica, as estratégias e técnicas e procedimentos da 
intervenção profissional. Segundo Iamamoto (1994), essa 
dimensão teórico-metodológica passa a ser definida como: 
 
 
 
 
 

A) A perspectiva teórico-metodológica pode ser 
reduzida a ações, técnicas, pautas, etapas, 
procedimentos de fazer profissional.  

B) A perspectiva teórico-metodológica pode ser 
reduzida a pautas, etapas, procedimentos de fazer 
profissional.  

C) Essa dimensão se reduz a estratégias, técnicas e 
procedimentos de intervenção profissional. Deve-se 
atribuir uma estrutura de metodologia a ação. 

D) O modo de ler e de interpreta a realidade social, 
porém utilizando de técnicas e estratégias de 
intervenções.  

E) O modo de ler, de interpretar e de se relacionar com 
o ser social; uma relação entre o sujeito 
cognoscente, que busca compreender e desvendar a 
sociedade, e o objeto investigado. 

 
17 - O processo coletivo de trabalho nos serviços de saúde 
define-se a partir das condições históricas sob as quais a 
saúde pública se desenvolveu no Brasil, das mudanças de 
natureza tecnológica e política que perpassa o SUS e das 
formas de cooperação vertical e horizontal 
consubstanciada na rede de atividade, saberes e 
especializações profissionais. (COSTA, Maria Dalva H. O 
trabalho nos serviços de saúde a inserção dos (as) assistentes 
sociais. In: MOTA, Ana Elisabete. Serviço Social e Saúde: 
formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez, 2007). 
Com base nas informações do texto acima é correto 
afirmar que o processo de trabalho nos serviços de saúde 
se constitui em um: 

A) Processo singular e específico 
B) Processo mediatizado pelo saber médico 
C) Processo fragmentado pelos saberes e serviços  
D) Processo de intersecção do tipo compartilhada 
E) Processo centralizado e hierarquizado. 

 
18 - O assistente social, segundo Iamamoto (1997) é o 
profissional que trabalha com políticas sociais, de corte 
público ou privado. Nas sociedades capitalistas, as 
políticas sociais são: 

A) Estratégias do Estado e do empresariado que 
contribuem para a reprodução do capital. 

B) Indispensáveis para garantir na perspectiva liberal e 
assegurar acesso a bens e serviços coletivos. 

C) Insuficientes para a superação das desigualdades 
que caracterizam essas sociedades. 

D) Mecanismos de inclusão social e de promoção da 
cidadania apenas para os mais pobres. 

E) Suficientes para combater a pobreza e a injustiça 
social na sociedade do capital. 

 
19 - A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que institui 
o novo Código Civil, define em seu Art. 1.728, que os 
filhos menores são postos em tutela: 

A) Em caso de determinação judiciária. 
B) Em caso de doença mental grave. 
C) O caso dos filhos pródigos. 
D) Com o falecimento dos pais, ou sendo julgados 

ausentes. 
E) Em caso de separação dos pais. 

 
 
 



 

 

 

  

20 - A Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
ao tratar do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente 
define no 3º paragrafo do Artigo 8º que: 

A) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à 
gestante e à nutriz que dele necessitem. 

B) Cabe à família propiciar condições dignas a parturiente 
e a criança. 

C) A parturiente será atendida por qualquer médico, 
independente de ter realizado o pré-natal. 

D) Primazia de receber proteção e socorro nos serviços de 
saúde. 

E) É assegurado à gestante, através do SUS somente o 
atendimento pré-natal. 

 
21 – De acordo com a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 
que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, ao tratar da execução das medidas 
socioeducativas em seu Art.35 estabelece que estas devam 
reger-se pelos seguintes princípios: 
I- Individualização, considerando-se a idade, capacidades e 
circunstâncias pessoais do adolescente. 
II- Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização 
dos objetivos da medida. 
III- Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. 
IV- Garantir o direito regulamentado de convivência familiar. 
A partir das alternativas expostas, estão corretas apenas: 

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

 
22 - O Programa Bolsa Família (PBF) é considerado o maior 
programa de transferência de renda do Brasil. Foi instituído 
pela Medida Provisória n. 132/2003, posteriormente 
transformada na Lei n. 10.836 de 9 de janeiro de 2004. O Bolsa 
Família integra o Plano Brasil Sem Miséria. Para continuar 
recebendo o benefício à família deve:  

A) Manter a frequência mínima de 85% da carga horária 
escolar mensal de crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos. 

B) Está vinculada a algum programa de geração de renda 
familiar. 

C) Participar ativamente das ações do Centro de 
Referência de Assistência Social. 

D) Fazer parte do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. 

E) Atualizar o cadastro uma única vez na Prefeitura. 
 
23 - De acordo com o Art. 2º do Código de Ética Profissional 
dos Assistentes Sociais, se constitui um direito do profissional: 

A) Participar de programas de socorro à população em 
situação de calamidade pública. 

B) Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo e 
função. 

C) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra 
profissional. 

D) Substituir profissional, mesmo que tenha sido 
exonerado, demitido ou transferido. 

E) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o 
direito do usuário. 

 

24 - Conforme o Código de Ética profissional do assistente 
social em sua relação com outros profissionais é vedado ao 
assistente social: 

A) Emprestar seu nome e registro profissional para firmas, 
organizações ou empresas para simulação do exercício 
efetivo do Serviço Social. 

B) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

C) Incentivar, sempre que possível, a prática 
multidisciplinar. 

D) Prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de 
outro profissional. 

E) Participar da elaboração e gerenciamento das políticas 
sociais e na formulação e implementação de programas 
socais. 

 
25 - Segundo Potyara (2008), a política social possui 
determinadas características e funções na sociedade capitalista, 
como: 
I. Defender o interesse geral e, por isso, não pode se pautar por 
méritos; 
II. Concretizar direitos conquistados pela sociedade e 
incorporados nas leis; 
III. Alocar e distribuir bens públicos; 
IV. Expressar uma relação de igualdade entre as classes sociais. 
Das alternativas acima estão corretas somente: 

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

 
26 - 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) Delimitar o objeto de pesquisa e os objetivos que se 
quer alcançar. 

D) Possibilitar ao profissional identificar às demandas da 
população, atendendo às necessidades institucionais. 

E) Evitar imprevistos no decorrer da pesquisa que 
poderiam até mesmo inviabilizar sua realização. 

 
27 - Com a reforma do Estado, parte de suas 
responsabilidades foi transferida para a sociedade civil, a 
consequência dessa reforma são ações conjuntas da esfera 
pública e privada no enfrentamento à questão social. Nesse 
cenário é correto afirmar que a expansão entre o público e 
o privado foi favorecida a partir do (a): 

A) Surgimento de associações filantrópicas. 
B) Expansão das ações estatais. 
C) Aumento da questão social. 
D) Surgimento do terceiro setor. 
E) Enfraquecimento do Estado. 

  
 
 
 
 



 

 

 

  

28 - O exercício de trabalho do assistente social não 
depende apenas de sua prática profissional, mas dos 
recursos que são disponibilizados para implementação e 
execução de seus projetos. Para Iamamoto (2006): 

A) Ainda que dispondo de relativa autonomia na 
efetivação de seu trabalho, o assistente social não 
depende do Estado, da empresa, entidades não 
governamentais que viabilizem aos usuários o 
acesso a seus serviços. 

B) Para efetiva realização do seu trabalho, o 
assistente social é completamente independente, 
da Sociedade, da empresa, entidades não 
governamentais que viabilizem aos usuários o 
acesso a seus serviços. 

C) Ainda que dispondo de relativa autonomia na 
efetivação de seu trabalho, o assistente social 
depende do Estado, da empresa, entidades não 
governamentais que viabilizem aos usuários o 
acesso a seus serviços. 

D) Ainda que dispondo de autonomia absoluta na 
efetivação de seu trabalho, a estrutura do processo 
de trabalho profissional do Serviço Social se 
organiza por meio de serviços. 

E) Para efetiva realização de seu trabalho de forma 
autônoma o/a assistente social, e em alguns 
momentos resolve as diversas expressões da 
questão social em sua plenitude. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 

 
ESPERANÇAS 

 
 Apesar de 4 bilhões de pessoas viverem na 
pobreza, entre os seis bilhões de habitantes da Terra, as 
pessoas simples continuam a acreditar num futuro melhor. 
Não importa se esse sentimento brota da emoção, da fé ou 
da esperança.  O importante é ressaltar que a crise de 
uma concepção científica do mundo abre, agora, a 
perspectiva de que os caminhos da história não sejam 
apenas aqueles previstos pelas largas avenidas das 
ideologias modernas.  Os atalhos são, hoje, as 
vias principais, como o demonstram o Fórum Social de 
Porto Alegre e a força das mobilizações contra o atual 
modelo de globalização. Assim como o aparente perfil 
caótico da natureza ganha um sentido evolutivo e coerente 
na esfera biológica, do mesmo modo haveria um nível – 
que o Evangelho denomina amor – em que as relações 
humanas tomam a direção da esperança. É verdade que, 
com o Muro de Berlim, ruiu quase tudo aquilo que 
sinalizava um futuro sem opressores e oprimidos. Agora as 
leis do mercado importam mais do que as leis da ética.
      
  Mas, e a pobreza de 2/3 da humanidade? 
O que significa falar em liberdades quando não se tem 
acesso a um prato de comida? Está é a grande contradição 
da atual conjuntura: nunca houve tanta liberdade para 
tantos famintos! Mesmo os povos que no decorrer das 
últimas décadas não conheceram a pobreza e o 
desemprego agora se deparam com esses flagelos, como 
ocorre nos países do leste europeu.  A ironia é que, hoje, 
aqueles povos são livres para escolher seus governantes, 
podem circular por suas fronteiras e manifestar suas 
discordâncias em público. Mas lhes é negado o direito de 
escolher um sistema social que não assegure a reprodução 
do capital privado. 

                           (Frei Beto, in 
O Dia, 19/8/01) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. O texto pode ser entendido como um manifesto contrário 
ao capitalismo.  
II. Segundo o autor, os povos do antigo bloco comunista 
do leste europeu continuam sem liberdade de expressão.
  
III. No trecho “Nunca houve tanta liberdade para tantos 
famintos”, o autor questiona o valor da globalização. 

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

 
30 - O vocábulo “RESSALTAR” (2º parágrafo) pode ser 
substituído sem alteração semântica por: 

A) afirmar  
B) apontar  
C) dizer  
D) demonstrar 
E) destacar 



 

 

 

  

31 - No texto, só não há correspondência entre: 
A) aqueles povos e lhes 
B) atual modelo de globalização e sentido evolutivo 
C) esse sentimento e crença num futuro melhor 

  
D) atalhos e Fórum e força das mobilizações  
E) Muro de Berlim e opressores e oprimidos 

     
32 - De acordo com o autor, o enorme paradoxo do mundo 
atual seria: 

A) sistema social – capital privado  
B) esfera biológica – amor  
C) concepção científica – fé  
D) simplicidade – esperança 
E) liberdade – fome 

 
A questão 33 refere-se ao quadrinho seguinte: 
 

 
 
33 - Na segunda fala de “Hagar” identificamos a seguinte 
“figura de linguagem”: 

A) prosopopeia  
B) pleonasmo  
C) eufemismo  
D) hipérbole  
E) catacrese 

 
As questões de 34 a 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa e 
prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973. p. 69. 

   
34 - Identifique a quantidade de orações subordinadas 
adjetivas existente no texto: 

A) 06  
B) 05  
C) 02   
D) 03   
E) 04 

 
35 - A função sintática de “para os Estado Unidos” (quarto 
verso) é: 

A) adjunto adnominal  
B) vocativo   
C) adjunto adverbial  
D) aposto   
E) objeto direto 

36 - Qual a circunstância expressa pelo adjunto adverbial 
“de desastre” na frase “Raimundo morreu de desastre”? 

A) assunto  
B) causa  
C) lugar  
D) modo  
E) finalidade 

 
37 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação de palavras, de 
forma errada: 

A) amanhecer / infelizmente (derivação 
parassintética)  

B) historiador / escolado (derivação sufixal)  
C) pré-escola / desleal (derivação prefixal)  
D) combate / pesca (derivação regressiva) 
E) o jantar / o amanhã (derivação imprópria) 

 
38 - Identifique a oração cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Isso foi feito à custa de muito esforço.  
B) Fiz referência às pessoas interessadas.  
C) Amanhã devo ir à praia.  
D) A Europa vai à Marte. 
E) Assisti àquele filme que você me recomendou. 

 
39 - Todas as orações seguintes apresentam regência 
verbal correta, exceto: 

A) Essas palavras procedem do árabe.  
B) Visávamos a uma posição de destaque.  
C) Aquela instituição assiste aos trabalhadores.  
D) Aspiramos um ar poluído. 
E) Esqueci-me do assunto da prova. 

 
40 - Em que frase a concordância do termo destacado está 
correta? 

A) Mariana teve menos oportunidades  na vida do 
que João Pedro.  

B) Os professores estavam quite com a secretaria.  
C) É proibido a venda de ingressos por cambistas.  
D) Caminhada pela manhã é boa.  
E) Havia muita queixas contra ele.                                   

 
 

 

 




