
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

* 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 14/01/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * 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 JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

  

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - Para o autor de “O capital”, Karl Marx, o trabalho é a 
categoria que funda o desenvolvimento do mundo dos 
homens como uma esfera distinta da natureza, ou seja, é 
pelo trabalho que os homens se constroem como seres 
diferentes da natureza. Com base nessa afirmação marque 
a alternativa correta. 

A) O trabalho é relevante na vida dos homens. 
B) O trabalho não pode ser considerado fundante 

para os homens. 
C) O trabalho representa  tão somente uma forma de 

exploração do homem. 
D) O trabalho é central na vida dos homens. 
E) Para a sociedade reproduzir-se não depende do 

trabalho. 
 
02 - Constituiu-se em um tipo de Estado no pós II Guerra 
Mundial, momento em que os governos tornaram-se 
responsáveis pela garantia de um mínimo padrão de vida 
para todos os cidadãos, como direito social. Esse Estado é 
do tipo: 

A) Liberal 
B) Bem-Estar Social 
C) Comunista 
D) Socialista 
E) Socialdemocrata 

 
03 - Para YAZBEK (1999), o Serviço Social como 
profissão na sociedade capitalista se explica no contexto 
contraditório de um conjunto de processos sociais, 
políticos e econômicos que caracterizam as relações entre 
as classes sociais na consolidação do capitalismo 
monopolista. É correto afirmar que a institucionalização da 
profissão esta associada a (ao): 

A) Determinação histórico-estrutural da constituição 
das classes sociais. 

B) Processo de reprodução dos interesses do capital. 
C) Projeto social da classe dominante. 
D) Reprodução da vida material e do modo de 

produção capitalista. 
E) Progressiva intervenção do Estado nos processos 

de regulação social. 
 
04 - O Serviço Social é tensionado pela dinâmica 
contraditória dos interesses em confronto no espaço em 
que se movimenta, isso acontece por que: 

A) Explica-se pelo modo que a profissão construiu 
sua trajetória na consolidação do capitalismo 
monopolista. 

B) Está vinculado ao processo de reprodução das 
relações sociais na sociedade do capital. 

C) O Serviço Social participa tanto do processo de 
reprodução dos interesses de preservação do 
capital, quanto das respostas às necessidades de 
sobrevivência dos que vivem do trabalho. 

D) O Serviço Social adquire legitimidade na 
sociedade a partir das definições e redefinições 
da questão social. 

E) O Serviço Social enquanto profissão interventiva 
necessita adequar-se as novas demandas e 
requisições do mercado de trabalho. 

 

05 - De acordo com Maria Lúcia Barroco (1999), a ética 
profissional é uma dimensão da profissão vinculada 
organicamente as dimensões teórica, técnica, política e 
prática. Suas especificidades são dadas pelas 
particularidades da ação ético-moral e envolve as seguintes 
esferas constitutivas. 
I- Esfera teórica que trata das orientações filosóficas e 
teórico-metodológicas. 
II- Esfera moral-prática que diz respeito ao 
comportamento prático individual dos profissionais. 
III- Esfera normativa expressa o Código de Ética 
Profissional, exigido, por determinação a todos as 
profissões liberais. 
IV- Esfera da consciência que envolve o conhecimento, a 
linguagem e a valoração dos objetos e ações. 
V- Esfera da autonomia que dá ao profissional liberdade 
para agir independente da moral ética. 
Somente esta correto o que se afirma em: 

A) II, III, V 
B) I, II, III 
C) I, IV, V 
D) III, IV, V 
E) Todas estão incorretas. 

 
06 - Na visão de Carmelita Yazbek (2004) a questão social 
se reformula e se redefine, mas, permanece a mesma por se 
tratar de uma: 

A) Questão estrutural da forma econômica e social de 
natureza excludente. 

B) Questão estrutural com enfoque multidimensional. 
C) Exclusão marginal e integrativa que visa equiparar 

o usufruto da riqueza. 
D) Questão residual focada apenas na pobreza. 
E) Questão ampla de difícil solução na sociedade do 

capital. 
 
07 - As políticas sociais se configuram como um conjunto 
de ações criadas nos Estados capitalistas como estratégias 
de resposta aos chamados direitos sociais de cidadania. Em 
relação a essas ações é correto afirmar que: 

A) Buscam atender amplamente todas as 
necessidades da classe trabalhadora. 

B) São respostas as refrações da questão social que se 
materializam através de planos, programas e 
projetos. 

C) Resultam de jogos de interesses em torno dos 
recursos internacionais. 

D) Expressam uma relação entre diferentes e 
desiguais. 

E) São trajetórias escolhidas pelos governos, entre as 
várias alternativas, para orientar ações voltadas 
para atender as necessidades da classe 
trabalhadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

08 - De acordo com o CFESS (2009) são competências, 
estratégias e procedimentos exigidos do  assistente social 
na política de assistência social na atualidade, EXCETO: 

A) Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, 
estaduais e nacional de assistência social, apenas 
se for solicitado. 

B) Instituir espaços coletivos de socialização de 
informação sobre os direitos socioassistenciais e 
sobre o dever do estado de garantir sua 
implementação. 

C) Formular e defender a constituição de orçamento 
público necessário a implementação do plano de 
assistência social. 

D) Realizar pesquisas para identificação das 
demandas e reconhecimento das situações de vida 
da população. 

E) Organizar e coordenar seminários e eventos para 
debater e formular estratégias coletivas para 
materialização da política de assistência social. 

 
09 - O documento “Trabalhar na Assistência Social em 
defesa dos direitos da seguridade social”, publicado pelo 
CFESS em março de 2011, institui competências do 
Assistente Social no atendimento as necessidades básicas e 
acesso aos serviços socioassistenciais no CRAS e CREAS, 
EXCETO: 

A) Realização de visitas domiciliares, na perspectiva 
da socialização de informações, elaboração de 
estudo social e acompanhamento familiar. 

B) Elaboração de laudos, estudo social e parecer 
técnico individual ou familiar para viabilizar 
acesso aos serviços socioassistenciais. 

C) Acionar os sistemas de garantia de direitos, com 
vistas a mediar seu acesso pelos /as usuários /as. 

D) Destituição de espaços coletivos de socialização 
de informação sobre os direitos socioassistenciais. 

E) Orientação social a indivíduos, grupos, famílias e 
comunidade, com vistas à ampliação doa cesso 
aos direitos sociais e a serviços socioassistenciais. 

 
10 - A política de assistência social no campo da proteção 
social (básica e especial) precisa ser articulada as demais 
políticas sociais, uma vez que a proteção social não é 
tarefa exclusiva da assistência social (CFESS, 2009). Se 
essa articulação não for estabelecida corre-se o risco de: 

A) Ampliar o conceito de proteção social que passa a 
ser confundido com a assistência social. 

B) Atribuir apenas a assistência social à intenção de 
responder a todos os tipos de exclusão social. 

C) Superdimensionar a assistência social e atribuir a 
essa política funções e tarefas que competem ao 
conjunto das políticas públicas. 

D) É assegurada apenas a assistência social a tarefa 
de garantir o conjunto de direitos sociais. 

E) Assegurar que as proteções afiançadas não 
necessitam articular-se com as demais políticas 
sociais. 

 
 
 
 
 
 

11 - A Resolução n. 109, aprovada em 11 de novembro de 
2009 pelo Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) aprova a (o): 

A) Serviço de Longa Permanência para Idosos. 
B) Assistência Social para pessoas em Situação de 

Rua. 
C) Norma Operacional Básica para Recursos 

Humanos no SUAS 
D) Benefícios Eventuais previstos na LOAS. 
E) Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais 
 
12 - É correto afirmar que a VIII Conferencia Nacional de 
Saúde teve como um desdobramento prático. 

A) A saúde em sua concepção restrita 
B) A saúde apenas para quem dela necessitar 
C) A concepção de saúde voltada para combater a 

doença 
D) A saúde como um direito social 
E) Saúde, privatista e curativa. 

 
13 - O Programa Nacional de DST/AIDS adotou para os 
Estados e Municípios o seguinte modelo de organização 
dos serviços para os pacientes de HIV/AIDS. 

I. Serviços ambulatoriais; 
II. Serviços Ambulatoriais Especializados (SAE) 

III. Hospitais-Dia (HD) 
IV. Hospitais Convencionais 
V. Serviços de Assistência Domiciliar Terapêutica 

(ADT). 
Somente esta correto o que se afirma em: 

A) I, II, III 
B) II, IV, V 
C) III, IV, V 
D) Todas estão incorretas 
E) Todas estão corretas 

 
14 - O Sistema Único de Saúde (SUS) regulamentado pela 
Lei 8.080/1990 possui vários princípios dentre estes a 
integralidade da atenção. É correto afirmar que essa 
integralidade consiste em: 

A) Consiste em um conjunto de olhares 
diferenciados para as diversas situações de saúde 
nos seus variados níveis de complexidade. 

B) Garantia do acesso a todos os cidadãos, sem 
privilégios ou barreiras aos serviços públicos e 
privados conveniados. 

C) Garantia do acesso articulado a um conjunto de 
ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

D) Um novo formato na condução e organização da 
política em todos os níveis de atenção no âmbito 
dos Estados e municípios. 

E) Garantir que as unidades de atendimento em 
todos os níveis se comprometam com a execução 
de um serviço de qualidade. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

15 - Dentre as atribuições do Artigo 5º da Lei de 
Regulamentação do Assistente Social esta a questão do 
planejamento de programas e projetos. De acordo com 
BAPTISTA (2000), o planejamento é a ferramenta para 
pensar e agir dentro de uma sistemática analítica própria. 
Com base no texto é correto afirmar que o planejamento 
permite: 

A) O estudo de situações, favorecendo a gerencia na 
avaliação de programas e projetos. 

B) Identificar situações-problemas, porém não 
permite que haja reflexões, nem tão pouco ações 
estratégicas. 

C) Permite o detalhamento das ações e atividades. 
D) Alcançar um objetivo maior em torno de uma 

política pública. 
E) O estudo das situações, prevendo seus limites e 

suas possibilidades, propondo objetivos e 
definindo estratégias. 

 
16 - Os principais elementos do planejamento são: 
eficácia, eficiência e efetividade, seus instrumentos de 
consolidação consistem em Plano, Programa e Projeto. De 
acordo com BAPTISTA (2000) o programa é responsável 
por: 

A) Detalhamento maior das operações a serem 
executadas, estabelece prazos, especifica 
recursos, financiamentos e custos. 

B) Alcançar o objetivo maior de uma determinada 
política pública, visto que o programa é o 
documento que detalha por setor, a política, as 
diretrizes, metas e medidas instrumentais. 

C) Define responsabilidades, problema, metas e 
quem executa o planejamento. 

D) Pelas situações e diagnósticos, estudos e 
identifica problemática a ser atacada. 

E) É o instrumento normativo mais amplo que 
expressa as ações e diretrizes das mudanças 
pretendidas. 

 
17 - A Atenção Básica em saúde caracteriza-se por um 
conjunto e ações de saúde no âmbito individual e curativo 
e, possui os seguintes fundamentos, EXCETO: 

A) Organizar o fluxo de usuários, visando à garantia 
das referencias dos serviços e ações em saúde. 

B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 
serviços de saúde de qualidade e resolutivos. 

C) Estimular a participação popular e o controle 
social. 

D) Desenvolver relações de vínculos e 
responsabilização entre as equipes e a população 
adstrita garantindo a continuidade das ações. 

E) Realizar avaliação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados, como 
parte do processo de planejamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - O Programa “De Volta para Casa”, criado pelo Ministério 
da Saúde, é um programa de reintegração social de pessoas 
acometidas de transtornos mentais, egressos de longas 
internações, segundo critérios definidos na Lei 10.708/2003. 
No âmbito do programa compete ao gestor municipal. 
I. Ser responsável pela atenção integral em saúde e assegurar 

a continuidade de cuidados em saúde mental, em 
programas extra-hospitalares, para os beneficiários. 

II. Acompanhar os beneficiários do programa. 
III. Analisar os recursos provenientes para o programa. 
IV. Articular as ações com os Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico. 
V. Definir critérios de prioridade de inclusão dos 

beneficiários. 
Somente esta correto o que se afirma em: 

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

 
19 - Segundo Marilda Iamamoto (2001), o exercício 
profissional do assistente social é ação de um sujeito 
profissional que tem competência para propor e negociar com a 
instituição seus projetos, para defender o seu campo de 
trabalho, suas qualificações  e funções profissionais. Para tanto, 
essa prática deve ser mediada. 

A) A ausência de uma sólida formação teórica, que 
atenda as exigências da realidade social. 

B) Pelo projeto ético-político do Serviço Social que 
requer ir além das rotinas institucionais e requer 
buscar apreender as possibilidades de ação. 

C) Permite trabalhar não apenas com as necessidades das 
pessoas carentes. 

D) Pelas expectativas institucionais de papéis e demandas 
ambíguas e contraditórias. 

E) Pelas amarras organizacionais burocráticas, que deve 
propor um Serviço Social contra institucional. 

 
20 - Ao tratar da intervenção profissional do assistente social e 
as condições de trabalho no âmbito do SUAS, Raquel Raichelis 
(2010) afirma que, o SUAS ao ampliar as possibilidades de 
trabalho do profissional do Serviço Social tem colocado novas 
demandas que desafiam os assistentes sociais a: 

A) Buscar respostas cada vez mais individuais frente às 
exigências institucionais, respondendo aos interesses 
do capital. 

B) Compreender com mais propriedade teórico-
metodológica o significado social da profissão a luz da 
perspectiva crítica. 

C) Ter como base de trabalho cada vez mais coletivo e 
crítico no atendimento aos grupos e famílias usuárias 
da política. 

D) Lutar nas instituições contra a terceirização dos 
serviços que possam desconfigurar o significado e a 
amplitude do trabalho técnico especializado. 

E) Formular mediações teórica, técnicas, éticas e 
políticas, na perspectiva da competência crítica diante 
das exigências burocráticas e administrativas que lhe 
são requeridas. 

 
 
 



 

 

 

  

21 - Segundo Regina Mioto (2001) a perícia social é um 
exame de caráter técnico especializado que pode ser 
solicitado por profissionais e autoridades, sejam do 
judiciário, da saúde, da previdência, da educação, entre 
outras áreas. Com base no texto é possível afirmar que a 
perícia social tem a finalidade de: 

A) Analisar e avaliar determinadas situações que 
exigem uma tomada de decisão. 

B) Conhecer, analisar e emitir parecer sobre situações 
vistas como conflituosas ou problemáticas. 

C) Registrar por escrito, e de maneira fundamentada 
o estudo social realizado pelo profissional. 

D) Analisar, registrar e reconstituir aos 
acontecimentos que levaram a uma determinada 
situação problema vivenciadas pelos sujeitos. 

E) Permitir ao profissional conhecer a realidade 
social com a qual trabalha. 

 
22 - No seu texto, “O projeto ético-político profissional do 
Serviço Social”, na Revista Serviço Social e Sociedade, n. 
97 (2007), IOLANI SILVA afirma que o processo de 
consolidação do projeto profissional de ruptura condensa 
as seguintes fases: 

I. A primeira retrata o período e as condições de sua 
emergência; 

II. A segunda se traduz na materialidade intelectual e 
teórica da profissão no espaço acadêmico; 

III. A terceira começa por volta de 1982-83 e manifesta-se 
no espraiamento do projeto de ruptura para as diferentes 
estancias profissionais; 

IV. A quarta começa com o desvelamento dos fundamentos 
ontológicos da ética que passa a reorientar o exercício 
profissional; 

V. A quinta quando a profissão faz a interlocução com a 
teoria social crítica. 

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

 
23 - Com base na Política Nacional de Assistência Social e 
no Sistema Único de Assistência Social se constitui em 
uma unidade de proteção social que tem por objetivo 
prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e 
riscos sociais nos territórios. Essa unidade trata-se do 
(dos): 

A) Centro de Referencia Especializado de Assistência 
Social 

B) Centro de Referencia Especializado para 
População em Situação de Rua 

C) Centro de Referencia de Assistência Social 
D) Serviços de Proteção e Atendimento a Famílias e 

indivíduos 
E) Serviços de Acolhimento em República. 

 
 
 
 
 
 
 

24 - A Lei Orgânica de Assistência Social (1993) prevê os 
seguintes tipos de Benefícios Eventuais. 
I. Os compulsórios 

II. Os de caráter facultativo 
III. Os subsidiários 
IV. Os provisórios 
V. Os temporários 
Estão corretos: 

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

 
25 - De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão 
(1993) o CRESS possui as seguintes atribuições, 
EXCETO: 

A) Prestar assessoria técnico-consultiva aos 
organismos públicos ou privados, em matéria de 
Serviço Social. 

B) Organizar e manter o registro profissional dos 
Assistentes Sociais e o cadastro das instituições e 
obras sociais, privadas, públicas ou de fins 
filantrópicas. 

C) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social na respectiva região. 

D) Expedir carteiras profissionais de Assistentes 
Sociais fixando a respectiva taxa. 

E) Elaborar o respectivo regulamento interno e 
submetê-lo a exame de aprovação do fórum 
máximo de deliberação do conjunto 
CFESS/CRESS. 

 
26 - O Código de Ética Profissional do Assistente Social 
estabelece os seguintes princípios fundamentais. 

I. Reconhecimento da liberdade como valor central. 
II. Garantia do ecletismo, através do respeito às correntes 

profissionais e suas expressões teóricas. 
III. Ampliação e consolidação da cidadania. 
IV. Articulação com os movimentos sociais se necessário. 
V. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem 

discriminar. 
Esta correto o que se afirma em: 

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

 
27 - De acordo com o Artigo 4º do Código de ética 
profissional é vedado ao Assistente Social. 

A) Assumir responsabilidade por atividade para as 
quais não esteja capacitado pessoal e 
tecnicamente. 

B) Utilizar de maneira irregular o seu número de 
registro do Conselho Regional no exercício da 
profissão. 

C) Bloquear o acesso dos usuários aos serviços 
ofertados pelas instituições. 

D) Contribuir incipientemente para a alteração da 
correlação de forças institucionais. 

E) Utilizar recursos institucionais para fins 
partidários, eleitorais e clientelistas. 



 

 

 

  

28 - No entendimento de MARILDA IAMAMOTO 
(2004), as estratégias para o enfrentamento da questão 
social tem sido tensionadas por projetos sociais distintos. 
Nesse processo são fundamentais ações voltadas para o / a: 

A) Subordinação dos direitos sociais a lógica 
orçamentária e a política econômica de corte 
neoliberal. 

B) Desenvolvimento de um trabalho de base com os 
movimentos sociais progressistas. 

C) Leitura criteriosa dos orçamentos governamentais 
como forma de viabilizar os direitos sociais. 

D) Fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos 
direitos sociais e a necessidade de organização 
para a sua defesa. 

E) Reforçar o caráter filantrópico e assistencialista 
dos programas sociais mercantilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII 
permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio 
de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a 
atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se 
deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história. 

(Vivaldo Coaracy in Rio de Janeiro) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante, 
culturalmente, para o Rio de Janeiro. 
II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem 
alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”. 
III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meia-
luz”. 

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

 
30 - Infere-se do texto que:  

A) Os historiadores desgostaram imensamente do 
século XVII. 

B) O século XVI teve importância igual a do século 
XVIII. 

C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas 
interessantes. 

D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do 
que os século XVI e XVIII. 

E) Os mais belos momentos da história seduzem 
algumas pessoas. 

 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer 
referência à comida, revela a reação da personagem em 
relação ao que vê na mesa. 
II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a 
confirmação do caráter “anônimo” da refeição. 
III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer 
referência à comida não identificada e às sobras. 

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

 
 
 



 

 

 

  

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão 
grafados corretamente: 

A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula  
B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar 
C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem 
D) exaurir – crioulo – aborígine – herege 
E) propensão – ultraje – oscilar – concesão 

 
33 - O hífen foi incorretamente empregado em um 
vocábulo de item: 

A) vice-presidente / super-requintado 
B) circum-murado / ex-diretor 
C) pan-americano / micro-onda 
D) neo-helênico / sub-humano 
E) super-homem / anti-religioso 

 
34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na 
palavra classifica-se de forma incorreta. 

A) incerteza – radical 
B) inquieta – vogal temática 
C) tecnocracia – vogal de ligação 
D) estabelecesse – desinência número pessoal 
E) irrealidade – sufixo 

 
35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto 
pleonástico: 

A) Seus cavalos, ela os montava em pelo. 
B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço. 
C) Amava-a tanto como a nós. 
D) Sobram-lhe qualidades e recursos. 
E) Responderei à carta de Lúcia. 

 
36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e 
“A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a 
função sintática dos termos destacados é: 

A) vocativo e complemento nominal 
B) aposto e objeto indireto 
C) aposto e complemento nominal. 
D) aposto e objeto direto 
E) vocativo e objeto indireto 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

A) Pedra que rola não cria limo. 
B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
C) Parece que a situação melhorou. 
D) Não sou quem você pensa. 
E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 

 
38 - O acento indicador de crase foi usado de forma 
incorreta em: 

A) Ninguém é insensível à dor. 
B) Admirei os quadros à óleo. 
C) Não irás àquela festa. 
D) Avançamos rente à parede. 
E) Apresentei-me à diretora. 

 
 
 
 
 
 
 

39 - A regência verbal está incorreta em: 
A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 
C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 

ajude. 
D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 

 
40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira 
seguinte para produzir o efeito de humor: 

 
 

A) onomatopeia 
B) metonímia 
C) catacrese 
D) sinestesia 
E) paronomásia 

  
 
 
 

 


