
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA 

 

* 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 06/01/2014, 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 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA de 16/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 05 DE JANEIRO DE 2014 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ASSISTENTE SOCIAL 



 

 

 

  

PARTE I – ASSISTENTE SOCIAL 
 
01 - A Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, foi uma 
conquista importante para as mulheres, porque foi criada 
justamente para coibir e punir a violência doméstica 
intrafamiliar. É correto afirmar que a Lei estabelece uma séria 
de mecanismos fundamentais para o enfrentamento da 
violência como. 
I. A criação de Juizados Especializados em relação às 

questões cível e criminal; 
II. Adoção de medidas protetivas para as mulheres como os 

serviços de abrigamento; 
III. Centros ou serviços de atenção aos agressores, quando 

determinado judicialmente; 
IV. Os serviços públicos implementados devem atuar de 

forma intersetorial e integral frente às situações de 
violência doméstica. 

Somente é correto: 
A) I, III, IV 
B) II, III, IV 
C) I, II, III, IV 
D) I, II, III 
E) Estão todas incorretas 

 
02 - Para Odária Battini (2007), a inclusão da assistência social 
no campo da seguridade social como uma política pública, 
transformou-a em dever do Estado e direito do cidadão. Nesse 
sentido, as ações assistenciais foram retiradas do campo do (a) 

A) Meritocracia, ajuda e apadrinhamento. 
B) Meritocracia, ajuda e do clientelismo. 
C) Meritocracia, benesse e do clientelismo. 
D) Favor, ajuda e do apadrinhamento. 
E) Clientelismo, ajuda e favor. 

 
03 - O processo de implantação do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) tem exigido inovações na lógica de 
gestão dos serviços socioassistenciais. Em relação aos 
programas e projetos de enfrentamento a pobreza a principal 
referência atualmente é 

A) Inclusão Digital 
B) Convivência Comunitária 
C) Programa Bolsa Família 
D) Benefícios Eventuais 
E) Benefício de Prestação Continuada. 

 
04 - A atuação do assistente social na educação direcionada 
para a garantia da gestão democrática e da qualidade da 
educação envolve ações junto às famílias, professores e demais 
trabalhadores da educação (CFESS, 2013- texto adaptado). 
Esse trabalho vai exigir do assistente social ações não só de 
caráter individual ou coletivo, mas também ações que 
envolvam a (as) 
1) Investigação 
2) Formação e capacitação profissional 
3) Articulação 
4) Administrativo-organizacional 
5) Ampliação da burocracia 
Somente é correto 

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

05 - O trabalho do assistente social na educação na perspectiva 
do fortalecimento do projeto ético-político pressupõe uma 
concepção de 

A) Educação inclusiva 
B) Educação burocrática 
C) Educação participativa 
D) Educação emancipadora 
E) Educação discriminatória 

 
06 - O reconhecimento da questão social como objeto de 
intervenção profissional do assistente social, demanda uma 
atuação profissional em uma perspectiva totalizante, baseada na 
identificação dos determinantes socioeconômicos e culturais 
das desigualdades sociais (CFESS, 2009). A intervenção 
orientada por essa perspectiva crítica requer do profissional. 
I. Leitura crítica da realidade social. 

II. Capacidade de identificação das condições materiais de 
vida da população. 

III. Fortalecimento e reconhecimento dos espaços e formas de 
luta e organização dos trabalhadores. 

IV. Identificação de respostas existentes no âmbito do Estado e 
da sociedade civil. 

V. Formulação e construção coletiva em conjunto com os/as 
trabalhadores/as. 

 

A) Estão todas corretas 
B) Somente estão corretas I, II 
C) Somente estão corretas I, V 
D) Estão todas corretas, exceto a III 
E) Estão todas incorretas, exceto a I 

 
07 - Segundo os Parâmetros para atuação do assistente social 
na política de assistência social (CFESS, 2009), o trabalho do 
assistente social nessa política abrange diferentes dimensões 
interventivas, complementares e indissociáveis. A 
materialização dessas dimensões desdobram-se em 
competências, estratégias e procedimentos específicos como:  

A) Participação nos espaços de orçamento público 
necessário a implantação da política. 

B) Realizar estudos socioeconômicos para identificar as 
necessidades sociais, apenas se necessário. 

C) Priorizar atendimentos individualizados nos espaços 
que executam a política. 

D) Assegurar uma intervenção interdisciplinar capaz de 
responder as demandas dos usuários da política. 

E) Realizar pesquisas para identificação das demandas e 
reconhecimento das situações de vida da população, 
que subsidiem a formulação dos planos de Assistência 
Social. 

 
08 - A questão da dependência química, em particular a 
dependência do crack, se constitui em uma manifestação da 
questão social, objeto de preocupação dos governantes, da 
sociedade e, principalmente, dos assistentes sociais que atuam 
junto aos dependentes e seus familiares. Nesse trabalho para 
conhecer melhor a realidade social e econômica do grupo o 
assistente social faz uso dos seguintes instrumentos e técnicas. 

A) Visita domiciliar, observação e abordagem individual. 
B) Observação, entrevista e laudo social. 
C) Entrevista, observação e visita domiciliar. 
D) Visita domiciliar, laudo social e abordagem grupal. 
E) Observação, visita domiciliar e prontuário social. 

 



 

 

 

  

09 - O campo sociojurídico, segundo Costa (2013), pode 
ser delineado como um espaço de correlação de forças em 
que o Estado, por meio de determinadas instituições 
efetiva a sua coerção, o controle social e o disciplinamento 
dos sujeitos sociais, através de um aparato jurídico. Nesse 
espaço o assistente social desenvolve técnicas alternativas 
de solução de conflitos que envolvem. 

A) Conciliação e a mediação. 
B) Mediação e garantia de direitos. 
C) Conciliação, arbitramento e garantia de direitos. 
D) Conciliação, mediação e estudo social dos casos. 
E) Conciliação, arbitramento e a mediação. 

 
10 - O Serviço Social emerge no Brasil com bases mais 
doutrinária que científica, no bojo de um movimento de 
cunho reformista-conservador ligado a Igreja Católica. Sob 
essa influência sua ação estava voltada para 

A) Um tratamento moral dos trabalhadores e sua 
família. 

B) A consolidação dos direitos dos trabalhadores e 
sua família. 

C) Garantia de acesso ás políticas sociais do 
trabalhador e sua família. 

D) Uma ação paliativa a família do trabalhador. 
E) Um tratamento humanista do trabalhador e sua 

família. 
 
11 - O Serviço Social na atualidade enfrenta grandes 
desafios. Para Iamamoto (2009) os desafios circundam o 
cotidiano profissional e a formação profissional. Dentre 
esses desafios estão. 
I. Exigência de rigorosa formação teórico-metodológica 

que permita explicar o atual processo de 
desenvolvimento capitalista sob a hegemonia das 
finanças. 

II. Cultivo de uma atitude crítica e ofensiva na defesa das 
condições de trabalho e da qualidade dos 
atendimentos. 

III. Ampliação de Centros de formação universitária de 
qualidade frente a expansão do ensino superior. 

Somente esta correto o que se afirma em: 
A) II, III 
B) I, II 
C) I, III 
D) I, II, III 
E) Estão todas incorretas. 

 
12 - O projeto ético-político do Serviço Social em sua 
dimensão política defende. 

A) A questão ética e política. 
B) A qualificação e a capacitação dos profissionais. 
C) A equidade e a justiça social. 
D) A autonomia do profissional. 
E) A identidade e a valorização da profissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Para Iolanda Guerra (2013), a legitimidade social de uma 
profissão encontra-se nas respostas que ela dá as necessidades 
histórico-sociais num determinado tempo e espaço. Em relação 
a essa afirmação é correto afirmar que: 
I. É na realização da dimensão técnico-operativa da profissão 

que o assistente social legitima e constrói uma determinada 
cultura e ethos profissional; 

II. Nesse processo de legitimidade o assistente social articula 
um conjunto de saberes, recriando lhes e dando-lhes uma 
forma peculiar ao fazer profissional; 

III.  O exercício profissional como arte do trabalho coletivo 
produzido pelo conjunto da sociedade opera a prestação de 
serviços sociais que atende a necessidades sociais e reproduz 
a ideologia; no atendimento dos objetivos imediatos, a 
dimensão técnico-operativa é mobilizada, sua 
instrumentalidade é voltada para a resolutividade das 
demandas imediatas. 

Quanto a essa afirmação, marque o que se pede. 
A) Estão todas corretas. 
B) Só é correto a alternativa II 
C) Estão corretas apenas I, III 
D) Estão todas corretas, exceto a III 
E) Estão todas incorretas. 

 
14 - A Constituição Federal de 1988 criou o sistema de 
seguridade social, composto pelas políticas de saúde, 
previdência e assistência social; esse sistema compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da 
sociedade destinado a assegurar os direitos sociais em 
substituição às políticas sociais compensatórias. Mediante o 
texto constitucional a política de previdência social prevê que. 

A) Qualquer pessoa poderá ter acesso, mediante 
solicitação ao INSS. 

B) Qualquer pessoa poderá ter acesso, independente de 
contribuição. 

C) Para ter acesso necessita ter idade e profissão definida. 
D) Qualquer pessoa poderá ter acesso, mediante 

contribuição aos benefícios previdenciários. 
E) Qualquer pessoa inscrita no Cadastro Único do 

governo federal poderá requerer os benefícios 
previdenciários. 

 
15 - De acordo com o Art. 7º da Lei 8.080/1990 institui os 
princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, 
determinando assim, ser dever do Estado de garantir a saúde 
para a população. Em relação à universalidade é correto 
afirmar. 

A) Compreende um atendimento efetivo aos problemas 
de saúde da população, entre os diferentes níveis de 
complexidade de atenção a saúde. 

B) A universalidade supõe a fragmentação da política e 
das ações, visualizando o cidadão em sua totalidade. 

C) Compreende, portanto, a cobertura, o atendimento e o 
acesso ao SUS, expressando que o Estado tem o dever 
de prestar o atendimento em grandes e pequenos 
centros urbanos e também as populações isoladas 
geopoliticamente. 

D) Supõe formular estratégias para que a população tenha 
acesso aos serviços, independente do nível de 
complexidade. 

E) A universalidade deve propiciar a igualdade de acesso 
para todos nos serviços de saúde, especialmente no 
nível da atenção básica. 



 

 

 

  

16 - Segundo Iamamoto (2012), o Serviço Social na 
contemporaneidade deve ter redimensionado o seu trabalho 
profissional com competência crítica, decifrando a gênese dos 
processos sociais, suas desigualdades e as estratégias de ação 
para enfrenta-las. Nesse contexto, requisita-se um perfil 
profissional crítico com 

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

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

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. 

 
17 - São serviços voltados às famílias e indivíduos com seus 
direitos violados, mas com manutenção dos vínculos familiares 
e comunitário, por esse motivo, esse serviço necessita ter 
acompanhamento sistemático e monitorado. Esse tipo de 
serviço encontra-se inserido na 

A) Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
B) Proteção Social Básica 
C) Atendimento Integral Institucional 
D) Proteção Social Especial de Média Complexidade 
E) Programas de Transferência de Renda 

 
18 - De acordo com o Artigo 2º do Código de Ética constitui 
um direito do Assistente Social. 

A) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da 
população. 

B) Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a legislação 
em vigor. 

C) Participar de programas de socorro a população em 
situação de calamidade pública. 

D) Abster-se, no exercício profissional, de prática que 
caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade e 
o policiamento dos comportamentos. 

E) Apreender criticamente os processos sociais de 
produção e reprodução das relações sociais numa 
perspectiva de totalidade. 

 
19 - Na visão de Almeida e Alencar (2011), o pleno emprego 
nunca foi uma realidade no Brasil, o que sempre existiu foi uma 
inserção produtiva precária que tende a reproduzir as 
contradições do capitalismo e dos (as): 

A) Processos sociais includentes com redistribuição de 
renda. 

B) Processos sociais includentes com valorização do 
trabalhador. 

C) Diferenciações na forma de inserção no mercado de 
trabalho informal. 

D) Valorização da mão-de-obra e predominância da 
rotatividade da força de trabalho. 

E) Processos sociais excludentes concretizados na 
concentração e renda. 

 

20 - As políticas sociais, como possibilidades históricas de 
reconhecimento das conquistas sociais expressas na forma 
de direitos sociais, têm na ação do Estado uma condição 
fundamental de sua garantia. Com o avanço do ideário 
neoliberal, as políticas públicas são ameaçadas. 

A) Nas suas funções sociais em relação à 
consolidação da cidadania. 

B) Nas funções econômicas de consolidação do 
capital.  

C) Nas alternativas hegemônicas da burguesia 
financeira. 

D) Nas relações existentes entre o capital e o Estado. 
E) Na ampliação do terceiro setor e das instituições 

privadas em relação a consolidação e ampliação 
da cidadania. 

 
21 - A atuação dos assistentes sociais junto a população 
idosa, historicamente, foi mediada pelos serviços, 
programas e benefícios da assistência social. Em 
decorrência da dimensão que adquiriu do ponto de vista 
social o fenômeno do envelhecimento, os assistentes 
sociais passaram a se ocupar também de: 

A) Questões relativas ao envelhecimento e aos 
direitos da população idosa. 

B) Aos direitos da população e as instituições de 
longa permanência. 

C) Questões relativas a saúde dos idosos. 
D) Questões relativas a epidemiologia que envolve o 

envelhecimento. 
E) Questões relativas a saúde dos idosos e seus 

direitos. 
 

22 - Segundo os Parâmetros para atuação de Assistente 
Sociais na política de saúde (2010), o atendimento direto 
aos usuários se dá nos diversos espaços de atuação 
profissional na saúde, desde a atenção básica até os 
serviços de média e alta complexidade. É correto afirmar 
que esse atendimento tem como base as: 
I. Ações Socioassistenciais 
II. Ações de articulação interdisciplinar 
III. Ações socioeducativas 
IV. Ações de articulação multiprofissional. 
Somente é correto o que se afirma em: 

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

 
23 - O Art. 91 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 
determina que as entidades governamentais e não 
governamentais de atendimento a criança e ao adolescente, 
só podem funcionar mediante inscrição especificando os 
regimes de atendimento junto a (ao) 

A) Conselho Municipal de Assistência Social 
B) Conselho Tutelar 
C) Juizado da Infância e Juventude 
D) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
E) Prefeitura do município. 

 
 
 



 

 

 

  

24 - De acordo com o Art. 4º - Paragrafo Único, da lei 
8.069/90, a garantia de prioridade para a criança e o 
adolescente compreende: 
I – Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
II – Preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; 
III – Buscar refúgio, auxílio e orientação sempre que 
necessitar. 

A) Estão corretas I e III 
B) Estão corretas I e II 
C) Estão todas corretas 
D) Estão todas incorretas 
E) Apenas a I é correta. 

 
25 - Historicamente, o Estado nas intervenções frente às 
diversas expressões da questão social, utiliza-se, de forma 
sistemática as políticas sociais, enquanto respostas a estas 
nas mazelas sociais. Este posicionamento mais 
interventivo por parte da figura do Estado é uma tendência 
que se expressa, principalmente: 

A) A partir do capitalismo tardio 
B) A partir da adoção do padrão keynesiano de 

regulação social 
C) Apenas nas sociedades pré-capitalistas 
D) A partir do neoliberalismo 
E) Nas sociedades que tiveram um padrão de 

regulação social pautado na noção de Bem Estar 
 
26 - A Lei 8.662 de 7 de junho de 1993, que regulamenta a 
profissão do Assistente Social estabelece em seu Artigo 4º 
determinada as competências para o profissional. Segundo 
Iamamoto (2002) competência é: 

A) A capacidade para apreciar um determinado 
assunto, sendo exclusiva de uma profissão, em 
função da capacitação dos sujeitos profissionais. 

B) A capacidade prerrogativa ou privilégio de poder 
realizar algo em função da capacitação dos 
sujeitos profissionais. 

C) A capacidade de realizar determinadas atividades 
em função da capacitação dos profissionais. 

D) A capacidade para apreciar ou dar resolutividade a 
determinado assunto, não sendo exclusivas de 
uma especialidade profissional, mas a ela 
concernente em função da capacitação dos sujeitos 
profissionais. 

E) Desenvolver qualquer atividade, desde que seja 
exclusiva do assistente social. 

 
27 - A Previdência Social é uma das políticas sociais que 
compõe o sistema de seguridade social brasileiro. Os 
benefícios previdenciários pagos pelo INSS aos segurados 
por incapacidade para o trabalho são: 

A) Auxílio-doença e aposentadoria especial 
B) Auxílio-doença e aposentadoria por tempo de 

contribuição 
C) Auxílio-doença e salário-família 
D) Aposentadoria por invalidez e aposentadoria 

especial 
E) Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

 
 
 

28 - O Código de Ética estabelece em seu Artigo 24, as 
penalidades aplicáveis ao profissional que descumprir as 
determinações éticas do código no seu exercício 
profissional. Todas as penalidades estão previstas no 
referido artigo, exceto. 

A) Advertência reservada e pública 
B) Impedir sua mobilidade funcional enquanto o 

processo estiver em julgamento 
C) Suspensão do exercício profissional 
D) Cassação do registro profissional 
E) Multa 

 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

O que será (À flor da pele) 
                             Chico Buarque 

O que será que me dá 
Que me bole por dentro, será que me dá 
Que brota à flor da pele, será que me dá 
E que me sobe às faces e me faz corar 
E que me salta aos olhos a me atraiçoar 
E que me aperta o peito e me faz confessar 
O que não tem mais jeito de dissimular 
E que nem é direito ninguém recusar 
E que me faz mendigo, me faz suplicar 
O que não tem medida, nem nunca terá 
O que não tem remédio, nem nunca terá 
O que não tem receita 
 
O que será que será 
Que dá dentro da gente e que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os unguentos vão aliviar 
Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
Que  nem todos os santos, será que será 
O que não tem descanso, nem nunca terá 
O que não tem cansaço, nem nunca terá 
O que não tem limite 
  
O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá  
Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar 
E todos os meus nervos estão a rogar 
E todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz implorar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 
O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

29 - O sentimento que transtorna o eu lírico, mesmo sem 
ser nomeado em nenhum momento, é relevado por meio de 
todos esses recursos, exceto: 

A) Empregam-se palavras relacionadas à suavidade e 
à doçura para expressar a felicidade do amor 
correspondido. 

B) A ideia da ausência de controle do eu lírico sobre 
suas sensações é reiterada. 

C) Empregam-se palavras do campo semântico da 
doença a fim de expressar as sensações físicas do 
eu lírico. 

D) O eu lírico descreve as sensações que a paixão lhe 
provoca. 

E) Certas ideias importantes para a compreensão do 
sentido do texto são repetidas de diferentes 
maneiras ao longo das estrofes. 

 
30 - Os versos das linhas 16 a 18 revelam que a paixão do 
eu lírico é: 

A) carnavalesca 
B) insatisfeita e religiosa 
C) contraditória e insaciável 
D) completamente serena 
E) saciável em sua totalidade 

 
31 - Das afirmações seguintes referentes aos versos das 
linhas 1 a 7. 
I. O eu lírico não tem controle sobre o sentimento que o 
invade, ele é praticamente autônomo. 
II. Os verbos SOBE, SALTA, APERTA revelam a revolta 
do eu lírico com a autonomia de suas sensações. 
III. O eu lírico não tem medo de revelar seus sentimentos. 

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) Está correto apenas o item I. 

 
32 - O termo destacado nas frases “Debrucei-me na grade 
de madeira carcomida” e “A queda não foi grande”, 
exercem, respectivamente, as funções sintáticas de: 

A) adjunto adverbial e objeto direto 
B) adjunto adverbial e predicativo 
C) sujeito e predicativo 
D) objeto direto e predicativo 
E) sujeito e aposto 

 
33 - O hífen foi empregado corretamente em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) mal-estar / semi-interno 
B) anti-horário / vice-líder 
C) pró-saúde / erva-doce 
D) auto-avaliação / mini-saia 
E) sem-teto / sub-raça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I. A palavra METRÔ foi empregada de forma abreviada na 
tira. 
II. A expressão “de guarda baixa” significa “deprimido, 
sem vontade de fazer nada”. 
III. Observando a expressão das personagens na tira, seria 
impossível a euforia surgir nesse momento, pois a 
expressão cansada da maioria das pessoas e o jeito sisudo 
de alguns impedem uma reação de alegria entre os 
passageiros, isolando-os. 

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

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato que dá conotação humorística aos quadrinhos é 
Dentinho não entender que o outro se referia ao pio 
diferente do Sabião-de-bico-dourado. 
II. Os vocábulos PIU e PIO são formados pelo processo 
denominado hibridismo. 
III. O processo de formação da palavra “Sabião-de-bico-
dourado” é composição por aglutinação. 

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

 
36 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa na seguinte alternativa: 

A) Os desabrigados ouviam os noticiários divulgarem 
novas enchentes. 

B) O consumo de banana, que é rica em potássio, 
evita as cãibras. 

C) Embora fossem amigos, não se viam com 
frequência. 

D) Creio neste fato: que a educação é essencial. 
E) Nossa certeza era que ele nos ajudaria. 

 
 



 

 

 

  

37 - A concordância verbal encontra-se incorreta em: 
A) Tudo era invenções de criança. 
B) Meu amigo és tu. 
C) Faz dias o vento sopra de madrugada. 
D) Três quartos da população possuem um carro 

novo. 
E) Qual de nós ficará com a chave? 

 
38 - Identifique a figura de linguagem empregada 
humoristicamente na tira seguinte: 

 
A) metonímia 
B) sinestesia 
C) metáfora 
D) prosopopeia 
E) gradação 

 
39 - Em todas as frases o emprego da crase é facultativo, 
exceto em: 

A) Já contei o fato à minha mãe. 
B) O hóspede se dirigiu até à recepção. 
C) Referia-se à minha colega. 
D) A mãe ficou à espera da filha na porta do colégio. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
40 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
acentuado de forma incorreta de acordo com a nova 
ortografia. 

A) refém – juízo – cáqui 
B) álcool – fusível – herói 
C) nódoa – pólen – crânio 
D) têxtil – platéia – ânsia 
E) médium – veículo – ímpar 

 
 

 


