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Boa Prova! 

MPU
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para res-
ponder às questões 01 e 02. 

01- Marque o item que expressa o tema central desse 
texto. 

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do 
predomínio agrário, o quadro político instituído no 
ano seguinte quer responder à conveniência de 
uma forma adequada à nova composição social. 

b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses 
dois acontecimentos e numerosos outros uma 
revolução lenta, mas segura e concertada, a única 
que, rigorosamente, temos experimentado em 
toda a nossa vida nacional. 

c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de al-
gumas convulsões de superfície, que os historia-
dores exageram freqüentemente em seu zelo, 
minucioso e fácil, de compendiar as transforma-
ções exteriores da existência dos povos. 

d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agita-
ções do período republicano, como as suas simila-
res das nações da América  espanhola, parecem 
desvios na trajetória da vida política legal do Esta-
do comparáveis a essas antigas “revoluções pala-
cianas”, 

e) tão familiares aos conhecedores da história euro-
péia. 
(Sérgio Buarque de Holanda) 

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante 
das falsas e depois escolha a seqüência certa. 

(  ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o 
fim do predomínio agrário ...”, ( .1 e 2 da opção a da 

questão 01)  empregando-se no presente a forma 
verbal, altera-se o sentido do enunciado.  

(  ) Em “... estabelecendo entre esses dois aconteci-
mentos e numerosos outros uma revolução len-
ta...” ( .1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor pode-
ria ter usado uma oração adjetiva desenvolvida 
mantendo o mesmo sentido. 

(  ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida 
nacional...” ( .4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se 
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gra-
matical. 

(  ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de 
algumas convulsões de superfície...” ( .1 e 2 da op-

ção c da questão 01), o sujeito implícito  é  “elo secre-
to”. 

(  ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções pa-
lacianas” ( . 5 e 6 da opção d da questão 01),  o termo 
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a 
“revolução lenta, mas segura e concertada” ( . 3  da 

opção b da questão 01). 
 

a) V, F, F, V, V 
b) F, V, V, F, V 
c) F, V, F, F, V 
d) F, V, V, F, F 
e) F, F, V, V, F 

03-  Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha 
a que representa a melhor opção estilística. 

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do 
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa 
proeza, sua maior missão histórica. E sem em-
bargo de tudo quanto se possa alegar contra sua 
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não 
somente os portadores efetivos como os portado-
res naturais dessa missão. Nenhum outro povo do 
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se 
aventurar à exploração regular e intensa das ter-
ras próximas da linha equinocial, onde os homens 
depressa degeneram, segundo o conceito genera-
lizado na era quinhentista. 

b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista 
do trópico para a civilização, tendo  nessa proeza 
sua maior missão histórica. Não obstante  tudo 
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é 
reconhecer que eles  foram não somente os por-
tadores efetivos como os portadores naturais des-
sa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo 
achou-se tão bem armado para se aventurar à 
exploração regular e intensa das terras próximas 
da linha equinocial, onde os homens depressa 
degeneram, segundo o conceito generalizado na 
era quinhentista. 

c) Os portugueses é que foram os pioneiros da 
conquista do trópico para a civilização, e eles 
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica. 
Independentemente de tudo quanto se possa 
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente 
de reconhecer que  eles foram não somente os 
portadores efetivos como os portadores naturais 
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho 
Mundo achou-se tão bem armado para se aven-
turar na exploração regular e intensa das terras 
próximas da linha equinocial, onde os homens 
depressa degeneram, segundo o conceito gene-
ralizado na era quinhentista. 

 
 

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civiliza-
ção, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua 
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo 
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é 
reconhecer que foram não somente os portadores 
efetivos como os portadores naturais dessa mis-
são. Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-
se tão bem armado para se aventurar à explora-
ção regular e intensa das terras próximas à linha 
equinocial, onde os homens depressa degene-
ram, segundo o conceito generalizado na era qui-
nhentista. 
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista 
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proe-
za, a maior missão histórica deles.  Sem embargo 
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra, 
forçosamente nós temos de  reconhecer que eles  
foram não somente os portadores efetivos como 
os portadores naturais dessa missão. Nenhum 
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem 
armado para se aventurar à exploração regular e 
intensa das terras próximas à linha equinocial, 
onde os homens depressa degeneram, segundo o 
conceito generalizado na era quinhentista. 

04-  Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha 
a que representa a melhor opção estilística. 

a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipica-
mente agrícola o que instauraram os portugueses 
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em 
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gê-
nio aventureiro que os trouxe à América; em se-
guida, por causa da escassez de trabalhadores 
rurais, e finalmente pela circunstância de a ativi-
dade agrícola não ocupar, então, em Portugal, 
posição de primeira grandeza. 

b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipi-
camente agrícola o que instauraram os portugue-
ses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, 
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o 
gênio aventureiro que os trouxe à América; em 
seguida, devido à  escassez de trabalhadores ru-
rais, e finalmente pela circunstância de a atividade 
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição 
de primeira grandeza. 

c) A civilização que os portugueses instauraram no 
Brasil com a lavoura açucareira não foi,  por con-
seguinte, uma civilização tipicamente agrícola. 
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não 
conduzia o gênio aventureiro que  trouxe os portu-
gueses à América; em seguida, por causa da es-
cassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela 
circunstância de a atividade agrícola não ocupar, 
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipica-
mente agrícola aquela  que os portugueses  ins-
tauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não 
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não con-
duzia o gênio aventureiro que trouxe os portugue-
ses à América; em seguida, por causa da escas-
sez de trabalhadores rurais, e finalmente pela cir-
cunstância de a atividade agrícola não ocupar, 
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrí-
cola o que instauraram os portugueses no Brasil 
com a lavoura açucareira. Não o foi, primeiramente, 
porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro 
que os trouxe à América; por outro lado, por causa 
da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente 
pela circunstância de não ocupar a atividade agrí-
cola, então, em Portugal, posição de primeira 
grandeza.     

05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do 
que defende Arthur Caplan no texto abaixo. 

Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações 
das biotecnologias na medicina supostamente trariam à 
natureza humana, pela modificação de sua base biológi-
ca (com clonagem, certas técnicas de reprodução assis-
tida, modulação do comportamento por remédios e ge-
nética). 

Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito 
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natu-
reza humana tem mudado drasticamente em reação à 
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar 
uma fase particular da evolução da natureza humana e 
declará-la sacrossanta.” 
(Adaptado de Marcelo Leite). 

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana, 
que, conforme comprovações científicas, é una e 
imutável. 

b) É necessário chamar a atenção para todos os 
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não 
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para 
evitar que ocorram mudanças na natureza huma-
na e que ela  se deteriore. 

c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica 
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as 
mudanças já ocorridas na base biológica da natu-
reza humana. 

d) É consensual a idéia de que a base biológica da 
humanidade deve ser mantida e, para que não 
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre 
fato – determinações biológicas – e norma – dog-
mas a que se deve obedecer. 

e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser 
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por 
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A  _______ intelectual de Nabuco provém de suas 
________ e é por isso que nele ______, mais do 
que o artista, o pensador político. É uma tradição 
espiritual que ele conserva e eleva a um grau supe-
rior, ainda que a______ vocação política se alie 
______ sensibilidade artística. 

 (Baseado em Graça Aranha) 

a) qualidade raízes acentua-se esta a 
b) riqueza raízes se acentua esta à 
c) carreira influências marca-se tal à 
d) essência origens se acentua essa a 
e) vivência raízes acentua-se essa à 

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos 
gramaticais do texto abaixo. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude 
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à 
diferença, a receptividade a ela, e o temor obses-
sivo do molestamento – em síntese, o outro não 
representa problema, desde que sua presença não 
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de 
fato o outro... 

E é isto que vem emergindo com intensidade ca-
da vez maior como o “direito humano” central na so-
ciedade capitalista avançada: o direito de não ser 
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância 
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se cla-
ramente presente na maneira como nos relaciona-
mos com a exploração capitalista: não há nada de 
errado com tal exploração se ela for contrabalançada 
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa a-
cumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte) 
aos necessitados. 

           (Adaptado de Slavoj Zizek) 

a) A forma verbal existe pode substituir “há” ( .1) 
sem que haja prejuízo para a correção gramatical. 

b) O pronome “isto” ( .8) refere-se especificamente 

ao "direito de não ser molestado" ( .10 e 11). 

c) A referência do pronome “ela” ( .3) é “atitude tole-

rante-liberal” ( . 1 e 2). 

d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pro-
nome relativo “que”( .1), pois ele introduz uma 
explicação a respeito dos dois tópicos que serão 
enumerados. 

e) Sem necessidade de ajustes no período, o conec-
tor “se”( .15) pode corretamente ser substituído 
pela conjunção caso. 

 

 

 

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na 
câmara ________ ; que já estás _______ na fatal 
casa dos  –enta, _______ se começa a rolar pelo 
plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de 
lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data, 
_______ alguns minutos de atenção.  

       (Baseado em França Júnior) 

 
a) a vitalí-

cia 
abole-
tado 

donde conjun-
ções 

presta-
me 

b) a perpé-
tua 

assen-
tado 

de on-
de 

fases prestai-
me 

c) à de 
honra 

assen-
tado 

das 
quais 

fases preste-
me 

d) a perpé-
tua 

parado da qual casas preste-
me 

e) à vitalí-
cia 

esta-
cionado 

donde conjun-
ções 

prestai-
me 

 

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandei-
ra, escolha o segmento do texto que não  está isento 
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se 
a ortodoxia gramatical. 

09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas 
em que pensamos invencivelmente a cada volta 
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho. 

 b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre 
Joaquim José da Silva Xavier. 

 c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência 
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos 
da devassa. 

 d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”. 
 e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alfe-

res era homem de tão fraco talento, que nunca 
serviria para tentar-se com ele um levante. 

 
10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da 

Costa, Alvarenga eram homens requintados, letra-
dos, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alfe-
res sempre lutara pela subsistência. 

 b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profis-
são que lhe  valera  o apelido. 

 c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar 
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89. 

 d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não 
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele reve-
lou a mais heróica força de ânimo, chamando a si 
toda a culpa. 

 e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, en-
frentou a pena última. 
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11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu 
em 1738 e era filho natural do mestre de obras 
português, Manuel Francisco Lisboa. 

 b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um de-
les, o Padre Félix, também trabalhou na talha. 

 c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de 
primeiras letras. 

 d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal 
leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela 
de inspiração religiosa. 

 e) Os livros de medicina é provável que os lessem 
em busca de conhecimento para tratamento  e 
lenitivo de sua medonha enfermidade. 

 
12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de 

automóvel. 
 b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o 

Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem 
penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está 
a igreja do mesmo nome, hoje contígua à resi-
dência episcopal. 

 c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de 
Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Ca-
lheiros. 

 d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à 
sua autoria, quer quanto à data do início das 
obras. 

 e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, 
dado como sendo o do começo das obras. 

Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das 
sentenças não está gramaticalmente correta. 

13- a) A literatura depende muito de condições subjeti-
vas, raramente satisfaz apenas os sentidos, exi-
ge colaboração, embora muitos acreditem que as 
obras literárias possam brotar de cérebros insu-
lados. /  A literatura depende muito de condições 
subjetivas, raramente satisfaz apenas aos senti-
dos, exige colaboração, embora muitos acredi-
tem  que as obras literárias possam brotar de 
cérebros insulados. 

 b) Um povo não perde os seus mais fortes determi-
nantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a 
música de outra origem, mas dificilmente adotará 
literatura estranha sem perda de alguns de seus 
valores. / Um povo não perderá os seus mais 
fortes determinantes se receber, aceitar e prati-
car a pintura e a música de outra origem, mas 
dificilmente adotará literatura estranha sem perda 
de alguns de seus valores. 

 c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram 
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de 
trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a na-
cionalidade e a literatura formaram um “sistema” 
interessantíssimo, que há cerca de trezentos 
anos se desenvolve. 

 d) Quando  surgiu Euclides da Cunha, nossa litera-
tura podia enumerar grandes nomes pertencen-
tes ao “sistema” de que falei há pouco. / Quando  
surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia 
enumerar grandes nomes pertencentes ao “sis-
tema” de que  faz pouco falei. 

 e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem 
precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: 
a questão do cruzamento; a fatalidade da luta 
das raças e o autoctonismo do homem america-
no. /  Já tive ocasião de mostrar como me pare-
cem precárias três afirmativas de Euclides da 
Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da 
luta das raças e o autoctonismo do homem ame-
ricano.  
(Baseado em Roquette Pinto) 

 
14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através 

das páginas de Antonil, uma impressão de operosi-
dade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um 
pequeno mundo humano e febre de labor. / Do inte-
rior das fazendas coloniais nos vêm, através das 
páginas de Antonil, impressões de operosidade in-
tensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pe-
queno mundo humano e febre de labor. 

 b) Dadas as condições especiais daquela sociedade, 
nesse dilema se transforma outro: ou a desclassifi-
cação social, ou a posse de uma grande massa 
operária. Dadas às condições especiais daquela 
sociedade, esse dilema se transforma em outro: ou 
a desclassificação social, ou a posse de uma gran-
de massa operária.  

 c) Essa considerável massa trabalhadora é indispen-
sável à manutenção e à prosperidade de um grande 
engenho. / Indispensável essa considerável massa 
trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um 
grande engenho. 

 d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pon-
tas de um verdadeiro dilema: tem que escolher en-
tre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em 
grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colo-
cado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem 
de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, 
ou a cultura em grande escala. 

 e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, 
das moendas às tachas, das tachas às formas, das 
formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às 
tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da 
costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do 
açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em 
mil ações, que exigem, para a sua perfeita execu-
ção, uma massa operária considerável. / Das roças 
ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das mo-
endas às tachas, das tachas às formas, das formas 
aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e 
às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o 
trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar  
complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil  
ações, que exigem, para a sua perfeita execução, 
uma massa operária considerável. 
(Baseado em Oliveira Viana) 
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Nas questões 15 e 16, marque o item que contém  
erro gramatical ou de ortografia. 

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puse-
ram o pé (e a boca) na  Terra Brasilis, eles depara-
ram(B) com mais de 300 línguas indígenas. O idio-
ma português travou uma luta de resistência e assi-
milação por três séculos, enfrentando culturas, diale-
tos africanos e muitas línguas. A evangelização(C) 
de  índios e negros, a política de imposição da lín-
gua portuguesa adotada pela Coroa e o marquês de 
Pombal em 1770 e a integração ao mercado expor-
tador são fatores decisivos para se entender(D)   es-
sa grande mistura que formou, e forma, a nossa lín-
gua, um dos elementos da unidade nacional que só 
conseguiu se impor as vésperas(E)  da  Indepen-
dência, no século XIX.   

 (Baseado em Luiz Carlos Villalta) 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho 
de João Manuel Gonçalves, comerciante português, e 
de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, em-
barcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso 
de Direito, em Coimbra. Suas primeiras produções lite-
rárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre elas a sua 
mais conhecida poesia, a Canção do exílio (1843). Em 
1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o 
Norte, passa pelo Maranhão com a intenção de se ca-
sar com o grande amor de sua vida, Ana Amélia, uma 
jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da 
moça, por causa da origem mestiça e bastarda do poe-
ta. O romance entre o dois serviu de inspiração para 
Aluísio Azevedo – O mulato. Após essa decepção a-
morosa, faz um casamento de conveniência. Soma-
vam-se(E) a essas frustrações  um forte sentimento de 
inferioridade de origem.   

 (Baseado em  Beatriz de Moraes Vieira) 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

 

 

 

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão 
desordenados. Ordene-os de forma a comporem um 
texto coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção 
correta. 

(  ) É uma proposta que envolve medidas práticas, 
como a alteração dos horários da administração 
pública, dos serviços públicos e das escolas; a 
diminuição ou a remodelagem dos tempos de tra-
balho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos 
espaços de trabalho. 

(  ) Essas não seriam senão medidas paliativas, re-
mendos administrativos, para facilitar a difícil con-
ciliação entre vida privada e vida profissional, não 
fosse a reengenharia do tempo uma aposta em 
que está em jogo o reconhecimento da diversida-
de de homens e mulheres, de sua incontornável 
igualdade de direitos e de aspiração à liberdade e 
à felicidade. 

(  ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de 
repensar o cotidiano de homens e mulheres, com 
vistas a aumentar sua qualidade de vida e seu 
produto de felicidade bruto. 

(  ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercí-
cio cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre 
o sentido da vida, relembrar a importância dos 
atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade. 

                (Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira) 

a) 3 – 1 – 2 – 4 
b) 2 – 1 – 4 – 3 
c) 4 – 3 – 1 – 2 
d) 2 – 3 – 1 – 4 
e) 4 – 3 – 2 – 1 

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do 
trecho abaixo, assinale a opção correta. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho 
que temos das práticas jurídicas gregas. Como 
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que 
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando 
uma certa verdade, conseguem, por uma série de 
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em 
questão a própria soberania do soberano. A tra-
gédia de Édipo é um procedimento de pesquisa 
da verdade que obedece exatamente às práticas 
judiciárias gregas daquela época. 

                 (Adaptado de Michel Foucault) 

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria 
mudança do sentido original do texto, caso as pa-
lavras “certa” ( .5) e “própria”( .7) estivessem pos-
postas ao substantivo a que estão relacionadas. 

b) O segmento “trata-se de uma história em que 
pessoas” ( .3 e 4) estaria igualmente correto se 
assim estivesse escrito: trata-se a história de 
pessoas que. 
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c) A oração “Como todo mundo sabe” ( .2 e 3) pode-
ria ser substituída, sem que se alterasse o sentido 
do texto, por Já que é sabido. 

d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho 
“conseguem, por uma série de técnicas,” ( .5 e 6), 
o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado 
que expressa um fato passado, e no singular, em 
concordância com a expressão nominal “um povo”  
( .4). 

e) Seria mantida a correção do período ( .7 a 10) 
caso a última oração estivesse assim expressa na 
voz passiva: que são obedecidas exatamente 
as práticas judiciárias gregas daquela época. 

Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis, 
assinale o item em que uma das sentenças não foi 
pontuada corretamente. 

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma cruel-
dade minuciosa, fria, repisada, que me encheu 
de dor e estupefação. / Longa foi a agonia, longa 
e cruel, de uma crueldade minuciosa e fria, repi-
sada, que me encheu de dor e estupefação. 

 b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-
a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, 
que acompanhei ao cemitério. / Conhecia a mor-
te de oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrifi-
cada no rosto de algum cadáver, que acompa-
nhei ao cemitério. 

 c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que 
lhe exponho e realço a minha mediocridade; ad-
virta que a franqueza é a primeira virtude de um 
defunto. / Talvez espante ao leitor a franqueza 
com que lhe exponho e realço a minha mediocri-
dade; advirta que a franqueza é a primeira virtu-
de de um defunto. 

 d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, 
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. / 
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tem-
po, um fiel compêndio de trivialidade e presun-
ção. 

 e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia 
muito, outras enfim não fazia nada. / Às vezes 
caçava; outras dormia, outras lia, lia muito, ou-
tras, enfim, não fazia nada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / 
Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente. 

 b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma trans-
piração dos eternos jardins. / Este ar não é só 
puro. É balsâmico, é uma transpiração dos eter-
nos jardins. 

 c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, 
redonda, brilhante, multiplicando-se por si mes-
ma por dez. / Vi, claramente vista, a meia  dobra 
da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, 
por si mesma, por dez. 

 d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, 
a lei da equivalência das janelas, e estabeleci 
que o modo de compensar uma janela fechada, 
é abrir outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri 
uma lei sublime, a lei da equivalência das jane-
las, e estabeleci que o modo de compensar uma 
janela fechada é abrir outra. 

 e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação 
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, tal-
vez, grande. / E eu espraiava todo o meu ser na 
contemplação daquele ato, revia-me nele, acha-
va-me bom, talvez grande. 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU 

21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério 
Público, à luz da organização administrativa do Mi-
nistério Público da União e da Constituição Federal, 
assinale a opção correta. 

a) Procurador do Estado é membro do Ministério 
Público Estadual. 

b) Procurador de Justiça é membro da primeira ins-
tância do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios. 

c) Procurador da República é membro do Ministério 
Público Federal. 

d) Procurador do Trabalho é membro da terceira ins-
tância do Ministério Público do Trabalho. 

e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministé-
rio Público Estadual. 
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22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens 
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministé-
rio Público da União (MPU). 

I. O MPU é instituição permanente. 
II. O MPU defende os interesses individuais disponí-

veis. 
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a ga-

rantia do respeito à ordem jurídica. 
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de 

polícia judiciária. 
O número de itens corretos é: 

a) zero. 
b) um. 
c) dois. 
d) três. 
e) quatro. 

23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Pú-
blico e da legislação infraconstitucional, analise as 
assertivas abaixo. 

I. Há três modalidades de autonomias para o Minis-
tério Público: funcional, administrativa e financeira.

II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da 
autonomia funcional, administrativa e financeira, 
inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais 
de Contas. 

III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orça-
mentários destinados à instituição destaca uma 
expressão da autonomia financeira do Ministério 
Público. 

IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o pro-
jeto de criação de cargos e fixação de subsídios. 

São assertivas corretas 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) II e IV. 

24- Com relação às disposições estatutárias especiais 
da carreira dos membros do Ministério Público da 
União, assinale a opção correta. 

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por 
nomeação, em caráter vitalício, mediante concur-
so público genérico para todos os ramos. 

b) A vitaliciedade somente será alcançada após três 
anos de efetivo exercício. 

c) É facultada a transferência de membros de um 
para outro de seus ramos. 

d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de pro-
vimento vitalício. 

e) Poderão inscrever-se no concurso para membro 
do Ministério Público da União bacharéis em Direi-
to formados há pelo menos dois anos, de compro-
vada idoneidade moral. 

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a 
respeito dos princípios institucionais do Ministério 
Público. 

I. O pedido de arquivamento de inquérito policial 
pelo procurador-geral da República não pode ser 
objeto de retratação por novo titular do cargo. 

II. O princípio da independência funcional significa, 
entre outras considerações, que cada membro e 
cada órgão do Ministério Público gozam de inde-
pendência para exercer suas funções em face dos 
outros membros e órgãos da mesma instituição. 

III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional 
entre a chefia do Ministério Público e seus mem-
bros, devendo os pareceres e pronunciamentos 
ministeriais ser aprovados pela chefia da institui-
ção. 

IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer mem-
bro do Ministério Público pode exercer quaisquer 
das atribuições previstas na legislação constitu-
cional e infraconstitucional. 

São assertivas incorretas 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) II e IV. 

26- Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo 
relacionadas à chefia do Ministério Público da União 
à luz da CF e da Lei nº 75/93. 

a) O procurador-geral da República é escolhido por 
meio de lista tríplice, elaborada pela classe. 

b) O procurador-geral da República deve ser, neces-
sariamente, um membro do Ministério Público Fe-
deral. 

c) O procurador-geral da República não pode dele-
gar nenhuma de suas atribuições. 

d) O procurador-geral da República pode prover e 
desprover os cargos das carreiras do Ministério 
Público Estadual com a anuência do procurador-
geral de Justiça daquele estado-membro. 

e) O procurador-geral da República tem mandato de 
2 anos, sem limite para o número de reconduções.
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27- A respeito da competência do Ministério Público Fe-
deral, assinale a assertiva incorreta. 

a) Interpor recurso extraordinário das decisões da 
Justiça dos Estados nas representações de in-
constitucionalidade. 

b) Exercer o controle externo da atividade da polícia 
do Distrito Federal. 

c) Atuar nas causas de competência do Superior 
Tribunal de Justiça. 

d) Atuar nas causas de competência do Supremo  
Tribunal Federal. 

e) Atuar nas causas de competência de quaisquer 
juízes e tribunais para defesa de direitos e interes-
ses dos índios e das populações indígenas. 

28- A respeito da escolha e das atribuições do procura-
dor-geral de Justiça, assinale a opção incorreta. 

a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal 
com a anuência do presidente da República. 

b) Podem concorrer ao cargo os membros do Minis-
tério Público do Distrito Federal com mais de cinco 
anos de exercício nas funções da carreira atendi-
das outras condições previstas em lei complemen-
tar. 

c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público 
do Distrito  Federal e Territórios. 

d) Determina a abertura de correição, sindicância ou 
inquérito administrativo. 

e) Coordena as atividades do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. 

29- Não participa do Conselho de Assessoramento Su-
perior do Ministério Público da União: 

a) o procurador-geral da República. 
b) o procurador-geral do Trabalho. 
c) o procurador-geral da Justiça Militar. 
d) o corregedor do Ministério Público Federal. 
e) o vice-procurador geral da República. 

30- Com relação ao controle da atividade policial exerci-
do pelo Ministério Público da União e aos poderes 
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa ativi-
dade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Com-
plementar nº 75/93. 

a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos poli-
ciais ou prisionais. 

b) Promove  a ação penal por abuso de poder. 
c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qual-

quer pessoa por autoridade federal, distrital ou 
estadual. 

d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre 
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade polici-
al. 

e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à 
atividade-fim policial. 

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal 

a) os procuradores da República. 
b) os procuradores Regionais da República. 
c) o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
d) o Colégio de Procuradores da República. 
e) o procurador distrital. 

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Minis-
tério Público da União, assinale a assertiva correta. 

a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por 
motivo de casamento. 

b) Podem afastar-se para comparecer a seminários 
ou congressos só no País. 

c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afas-
tarem-se durante a campanha. 

d) Podem ministrar cursos e seminários destinados 
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e 
de servidores da Administração Pública em geral. 

e) Podem, independente de autorização do procura-
dor-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e 
estudo no exterior. 

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da 
União, não é caso de demissão dos membros do 
Ministério Público da União 

a) lesão aos cofres públicos. 
b) desrespeito ao princípio do promotor natural. 
c) improbidade administrativa. 
d) abandono de cargo. 
e) aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público 
federal, exceto 

a) o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria. 
b) o filho inválido, enquanto durar a invalidez. 
c) o menor sob tutela até 21 anos de idade. 
d) a mãe e o pai, ainda que sem a prova da depen-

dência econômica. 
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que 

sem vínculo de parentesco, que viva sob a de-
pendência econômica do servidor. 

35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públi-
cos federais por infração disciplinar, é correto afirmar 
que 

a) são elencadas em numerus clausus. 
b) prevêem a imposição de multa. 
c) incluem a suspensão de direitos políticos. 
d) não guardam relação com a gravidade da falta 

praticada. 
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da 

ampla defesa. 
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36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a 
interrupção das férias. 

a) Calamidade pública. 
b) Comoção interna. 
c) Convocação para júri. 
d) Convocação para serviço militar. 
e) Motivo de interesse particular relevante. 

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses 
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo 
por servidor público federal. 

a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou dis-
trital, sempre ficará afastado do cargo. 

b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador, 
independente da compatibilidade de horário, per-
ceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo. 

c) No caso de afastamento do cargo, o servidor ces-
sa de contribuir para a seguridade social no cargo 
em que se encontrava em exercício. 

d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remune-
ração. 

e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo 
eletivo. 

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e 
dos membros do Ministério Público da União (MPU) 
com base na Constituição Federal e legislação cor-
respondente, assinale a opção correta. 

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do 
mesmo lapso temporal de exercício. 

b) São estáveis os servidores públicos federais após 
3 anos de efetivo exercício. 

c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servido-
res públicos e aos membros do Ministério Público. 

d) Os estáveis não podem ser demitidos. 
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos 

de exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução 
e readaptação, assinale a opção correta. 

a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando, por junta médi-
ca oficial, forem declarados insubsistentes os mo-
tivos da aposentadoria. 

b) Não poderá haver reintegração do servidor que já 
tiver completado 60 anos de idade. 

c) A recondução é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 

d) A readaptação será efetuada em cargo de atribui-
ções afins, independente de habilitação e de con-
curso público. 

e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipóte-
se a disponibilidade do servidor. 

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva 
correta a respeito da responsabilidade do servidor. 

a) O servidor só responde civil e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

b) Tratando-se de dano causado à Administração, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública 
em ação regressiva. 

c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será executada, até o 
limite do valor da herança recebida. 

d) As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão cumular-se, sendo independentes entre 
si. 

e) A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal por falta 
de provas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41- Os diversos conselhos representativos e paritários, 
criados após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, podem representar um avanço importante 
na ampliação dos canais de participação política 
bem como na renovação das formas de representa-
ção e negociação de interesses. Sobre as condições 
que, viabilizadas, contribuem para superar algumas 
das dificuldades dos conselhos, marque F para falso 
e V para verdadeiro e assinale a opção correta. 

(  ) Cooptação das lideranças populares de forma a 
garantir a aprovação rápida das propostas ofere-
cidas pelos gestores. 

(  ) Nomeação de representantes do governo com 
tempo para as reuniões, mesmo que não possu-
am poder decisório nas instituições que represen-
tem. 

(  ) Disponibilidade de recursos financeiros para a 
participação nas diversas atividades dos conse-
lhos. 

(  ) Maior relação entre representantes e representa-
dos da sociedade civil de forma a sustentar as 
posições levadas ao conselho. 

 
a) F, F, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, V, F 
d) F, V, F, V 
e) V, F, F, V 

42- O conceito de publicização funda-se em uma visão 
ampliada de democracia, tanto do Estado quanto da 
sociedade civil, e na implementação de novos me-
canismos e formas de atuação, dentro e fora do Es-
tado, que dinamizem a participação social, para que 
ela seja cada vez mais representativa da sociedade, 
especialmente das classes dominadas. Sobre o as-
sunto, assinale a opção incorreta. 

a) Como movimento de sujeitos sociais, requer um 
lócus para consolidar-se, sendo esse a esfera pú-
blica entendida como parte integrante do processo 
de democratização, expressa pela inscrição dos 
interesses das maiorias nos processos de decisão 
política. 

b) É uma dinâmica sociopolítica que envolve a orga-
nização e a representação de interesses coletivos 
na cena pública, que possam ser confrontados e 
negociados a partir do enfrentamento dos conflitos 
que regem as relações sociais na sociedade de 
classes. 

c) Pretende alterar a tendência histórica de subordi-
nação do Estado frente à da sociedade civil pela 
via do fortalecimento das formas democráticas de 
relação entre as esferas estatal e privada. 

d) Por meio desse processo, os sujeitos sociais es-
tabelecem uma interlocução, que não é apenas 
discursiva, mas implica a ação e a deliberação 
sobre questões que dizem respeito a um destino 
comum/coletivo. 

e) A construção da esfera pública promove novas 
modalidades de relação entre o Estado e a socie-
dade que transcendem as formas estatais e priva-
das nas quais o público não pode ser associado 
automaticamente ao Estado, nem o privado se 
confunde com o mercado. 

43- A Constituição Federal de 1988 prevê vários avan-
ços sociais que não se encaixam propriamente no 
ideário neoliberal. A respeito do assunto, julgue os 
itens abaixo e assinale a opção que corresponde ao 
ideário neoliberal. 

a) Ampliação de direitos sociais já anteriormente 
conquistados por categorias mais organizadas, 
como a jornada de trabalho de 44 horas sema-
nais. 

b) Reconhecimento da iniciativa privada como pres-
tadora de serviços de saúde e de educação. 

c) Reconhecimento da assistência social como direi-
to de cidadania. 

d) Reconhecimento do princípio da participação po-
pular na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

e) Ampliação das funções do Ministério Público in-
cumbindo-o, entre outras funções, da defesa dos 
interesses individuais e sociais indisponíveis. 

44- Para qualificar o tipo de política pública a ser adota-
da e defendida, o serviço social deve realizar algu-
mas identificações que superem as postulações neo-
liberais e ampliem o espaço da cidadania. Sobre o 
assunto, julgue os itens abaixo e assinale a opção 
incorreta. 

a) Transferir para a sociedade, que tem melhores 
condições de resolubilidade, as tarefas e a res-
ponsabilidade de combate à pobreza. 

b) Enfrentar a pobreza não apenas na forma absolu-
ta, como a escorchante condição de elegibilidade 
para receber o benefício da prestação continuada, 
mas, ter como horizonte a pobreza relativa ou a 
desigualdade social. 

c) Empenhar-se em ultrapassar o mínimo na satisfa-
ção de necessidades sociais. 

d) Guiar-se pelo princípio da universalidade, mesmo 
quando tiver que particularizar destinatários, re-
cursos e serviços para atender necessidades bá-
sicas que requerem maiores gastos e energias no 
seu atendimento. 

e) Melhorar o status do cidadão, cuidando para que 
suas ações não humilhem nem estigmatizem indi-
víduos e grupos. 
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45- A inclusão social, identificada como uma importante 
função da política de assistência social, deve ser en-
tendida a partir da discussão e da compreensão do 
caráter e da dimensão do seu oposto: a exclusão 
social. Sobre o assunto, julgue os itens abaixo e as-
sinale a opção incorreta. 

a) É um fenômeno muldimensional que não se 
restringe à insuficência ou ausência de renda, 
mas expressa a combinação de várias desvan-
tagens que impedem o excluído de pertencer à 
sociedade e de nela ser reconhecido como su-
jeito de direitos. 

b) É um fenômeno que no bojo do processo de 
globalização da economia e da desregulação 
do trabalho, da produção e da proteção social 
impõe um novo tipo de clivagem entre nações e 
entre indivíduos e grupos dentro de uma mes-
ma nação. 

c) Polariza a sociedade em dois mundos desco-
nectados (um, institucional e, outro, marginal), o 
que constitui uma séria ameaça à democracia e 
ao aprofundamento e à universalização da ci-
dadania. 

d) A inclusão por si mesma, ou seja, o acesso do 
indivíduo a bens e serviços que lhe são nega-
dos já garante a continuidade desse acesso e a 
otimização de seu usufruto. 

e) No processo de inclusão o indivíduo precisa ser 
apoiado para ter possibilidades de ser inserido 
no circuito das institucionalidades e assim con-
quistar ou recuperar a sua condição de sujeito 
em uma sociedade, que, embora permaneça 
desigual, deixará de ser dual. 

46- Entre as mudanças recentes que afetam as condi-
ções de trabalho profissional interdisciplinar, assina-
le aquela que afeta de forma positiva. 

a) Crescimento estrutural das taxas de desocupação, 
com a formação de grandes contingentes de de-
sempregados, aumento do poder patronal e au-
mento da intensidade e ritmo de trabalho para 
aqueles empregados. 

b) Redução do montante de vínculos trabalhistas 
permanentes e crescente terceirização de força de 
trabalho com vínculos temporários e precários, por 
meio da desregulamentação dos contratos e de 
regras laborais. 

c) Políticas gerenciais inspiradas no aumento da a-
brangência e complexidade dos problemas, exi-
gindo a participação cada vez maior de profissio-
nais com formação distinta e visão diferenciada. 

d) Políticas de reajustes salariais restritivos, com 
perdas acentuadas do poder aquisitivo para os 
trabalhadores, os quais buscam compensá-las 
com multiempregos e atividades rentáveis autô-
nomas. 

e) Introdução de novas tecnologias e informatização 
do trabalho, com ênfase na compreensão do tem-
po/espaço operacional, na racionalidade instru-
mental e nos indicadores quantitativos de sucesso 
e produtividade. 

47- Sob o ponto de vista de Maria Lúcia Rodrigues 
(1999) a respeito da relação entre teoria e prática no 
exercício da profissão de assistente social, assinale 
a opção incorreta. 

a) Um saber teórico fragilizado favorece a tendência 
para adoção de uma teoria como doutrina. 

b) A formação do pensamento crítico está articulada 
a uma só vertente de pensamento, sendo, portan-
to, limitada. 

c) Os conhecimentos dos quais se constitui o saber 
profissional carecem de profundidade e de plurali-
dade. 

d) Abrir-se à contestação da experiência e da prática 
é um exercício muito difundido na profissão. 

e) A prática expõe o profissional porque solicita a 
presença daquele que age, favorece a inovação e 
o enfrentamento das situações que envolvem a 
questão social. 

48- A respeito dos dispositivos da Lei Orgânica da Assis-
tência Social, LOAS, assinale a opção correta. 

a) A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado é política de seguridade social contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada por meio 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
exclusivamente pública. 

b) Consideram-se como entidades e organizações 
de assistência social aquelas que prestam aten-
dimento e assessoramento aos beneficiários a-
brangidos pela LOAS, mediante algum tipo de 
retribuição financeira. 

c) Um dos princípios da LOAS é a universalização 
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da assistência, alcançável pelas demais políticas 
públicas. 

d) A instância coordenadora da Política Nacional de 
Assistência Social é o Conselho Nacional de As-
sistência Social - CNAS, formado por gestores 
governamentais e usuários dos serviços. 

e) As entidades assistenciais privadas não fazem 
parte do sistema de assistência social, mas po-
dem estabelecer convênios com o poder público 
bastando registro em cartório. 
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49- Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços corresponden-
tes, assinale a opção incorreta. 

a) Estão excluídas do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a execução de ações de 
assistência farmacêutica e a vigilância nutricional. 

b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício. 

c) O dever do Estado em relação à saúde não exclui 
o dever das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade. 

d) A saúde tem como fatores determinantes e condi-
cionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 
o saneamento básico, o meio ambiente, o traba-
lho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais. 

e) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelos serviços de saúde, prestados por institui-
ções públicas de todos os níveis, podendo a inicia-
tiva privada dele participar em caráter complemen-
tar. 

50- Sobre a avaliação da gestão do SUS apresentada no 
relatório da 11ª Conferência Nacional de Saúde, as-
sinale a opção correta. 

a) A regionalização e hierarquização dos serviços de 
saúde é um processo de construção rápida que se 
realiza de forma homogênea em regiões, estados 
e municípios. 

b) Há pouco esforço de cooperação do Ministério da 
Saúde para com as secretarias estaduais e des-
sas para com as secretarias municipais para au-
mentar a capacidade de formulação e gestão do 
nível local. 

c) Não há mais concentração de pacientes em uni-
dades de saúde das regiões metropolitanas ou 
dos grandes centros, uma vez que se estabeleceu 
uma melhor distribuição das especialidades médi-
cas por todo o País. 

d) Os recursos financeiros destinados pelo gestor 
federal aos estados vêm sendo adequadamente 
transferidos aos municípios pelas respectivas se-
cretarias estaduais de saúde. 

e) A  prática da “ambulancioterapia” desapareceu em 
quase todos as regiões, estados e municípios, 
permanecendo porém em alguns municípios iso-
lados dos estados da região norte. 

 

 

 

51- Nas relações entre a família e o Portador de Trans-
tornos Mentais - PTM - pode ser identificada uma 
pluralidade de representações sobre suas relações 
com o PTM a partir do quadro de intervenção ou do 
papel que se lhe atribui na realidade social. Sobre o 
assunto, assinale a opção incorreta. 

a) É um recurso como outro qualquer no rol das es-
tratégias de intervenção para tratar o PTM. 

b) É um lugar de possível convivência do PTM, 
mesmo que os laços relacionais tenham se esfa-
celado ou não possam mais ser reconstruídos. 

c) Como sofredora, na medida em que é influenciada 
pela convivência com o PTM, necessitando ser 
tratada, assistida e receber suporte. 

d) Como ator político que se organiza em associa-
ções específicas e ainda avalia a prestação dos 
serviços assistenciais. 

e) Provedora de cuidado na medida em que os ser-
viços de saúde atuam em momentos de crise e 
ela permanece prestando cuidados contínuos. 

52- Sobre a avaliação realizada pela 11ª Conferência 
Nacional de Saúde a respeito das responsabilidades 
dos poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério 
Público na garantia de acesso, qualidade e humani-
zação da saúde, assinale a opção correta. 

a) Há um conjunto de informações suficientes sobre 
o SUS disponíveis nesses poderes, bem como 
instrumentos de articulação em termos de comu-
nicação, capacitação e controle. 

b) O bom funcionamento da Justiça e o respeito aos 
outros órgãos políticos têm colaborado essencial-
mente para a boa atuação dos conselhos nos di-
versos níveis. 

c) A prática política do Legislativo revela uma ten-
dência de utilizar as questões de saúde de modo 
clientelista ou em momentos eleitorais não neces-
sariamente direcionando a sua ação para o forta-
lecimento do SUS. 

d) Há no Ministério Público uma estrutura técnica 
suficiente para atuar nas questões de saúde, o 
que contribui para a implantação do Sistema Úni-
co de Saúde. 

e) A existência de Promotores de Justiça, na maioria 
dos cinco mil municípios brasileiros, bem como o 
seu conhecimento a respeito da legislação de saú-
de têm colaborado para a garantia dos direitos 
constitucionais. 
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53- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, regulamenta o funcionamento das institui-
ções que oferecem tratamento a usuários abusivos 
e/ou dependentes de álcool e outras drogas. A res-
peito da situação das pessoas que podem ser inter-
nadas nessas instituições, assinale a opção correta. 

a) A pessoa está em coma ou tem comprometimento 
da consciência, mesmo que o uso de drogas não 
seja recente. 

b) Tenha utilizado quantidades excessivas de algu-
ma substância, indicando tentativa de suicídio. 

c) Verificam-se alterações do pensamento, da per-
cepção ou do juízo crítico, como delírios, alucina-
ções ou síndrome de perseguição. 

d) Verificam-se alterações do controle da vonta-
de como negativismo, transtorno obsessivo-
compulsivo. 

e) Existência de outra doença além da dependência 
desde que o indivíduo não esteja em crise, ou se-
ja, descompensado, devido a essa enfermidade. 

54- Acerca das propostas para a política de saúde men-
tal aprovadas na III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, julgue os itens marcando F para falso e V 
para verdadeiro e assinale a opção correta. 

(  ) A reorientação do modelo assistencial em saúde 
mental apresenta, entre seus pilares, a ressignifi-
cação da idéia de internação compreendendo-a 
como hospitalidade diurna e noturna, dependendo 
do projeto terapêutico do usuário. 

(  ) Exigir que a política de saúde mental tenha caráter 
público, garantindo que o setor público (SUS) as-
suma pelo menos 50% dos procedimentos dados 
aos portadores de sofrimento mental. 

(  ) Garantir o desenvolvimento de estratégias diver-
sas de serviços de saúde mental pautadas essen-
cialmente na identificação das doenças e de suas 
características. 

(  ) Definir as unidades do tipo CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial – como referência local, 
microrregional e regional para a assistência em 
saúde mental. 

 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, F 

 

 

 

55- Em relação a determinações do Estatuto do Idoso, 
assinale a opção incorreta. 

a) O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, 
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços 
que respeitem sua peculiar condição de idade. 

b) Para criar oportunidades de acesso do idoso à 
educação, o poder público deverá adequar aos 
programas educacionais a ele destinados, currícu-
los, metodologias e material didático. 

c) Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 
ensino formal serão inseridos conteúdos voltados 
ao processo de envelhecimento, ao respeito e à 
valorização do idoso de forma a eliminar precon-
ceitos. 

d) Os idosos têm desconto de 50% no valor dos in-
gressos para eventos artísticos, culturais, esporti-
vos e de lazer, sendo responsabilidade do Estado 
restituir a diferença aos promotores do(s) even-
to(s). 

e) Os meios de comunicação deverão manter espa-
ços ou horários especiais voltados aos idosos  
com finalidade informativa, educativa, artística e 
cultural, e ao público sobre o processo de enve-
lhecimento. 

56- Em relação à Política Nacional do Idoso estabelecida 
na Lei n° 8.842/1994, assinale a opção correta. 

a) A Lei nº 8.842/94 considera idoso para seus efei-
tos a pessoa maior de setenta anos de idade. 

b) Na sua aplicação, a Lei nº 8.842/94 não deve con-
siderar diferenças econômicas, sociais, regionais 
e, especialmente, as condições dos meios rural e 
o urbano do País. 

c) Apesar da a obrigatoriedade de sua regulamenta-
ção estar prevista nela própria, até o momento, a 
Lei nº 8.842/94 não foi regulamentada pelo Poder 
Executivo. 

d) É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus 
bens, proventos, pensões e benefícios, salvo no 
caso de incapacidade judicialmente comprovada. 

e) É permitida a permanência de portadores de do-
enças que necessitem de assistência médica ou 
de enfermagem permanente em instituições asila-
res de caráter social. 
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57- De acordo com dados obtidos pelo IBGE na Pesqui-
sa Nacional de Amostragem Domiciliar realizada em 
1995, naquele ano existiam no País, mais de meio 
milhão de crianças entre 5 e 9 anos trabalhando 
principalmente em atividades relacionadas à agricul-
tura cujas famílias são pobres, de baixo nível educa-
cional e trabalham por conta própria, envolvendo as 
crianças nas atividades. Na faixa etária de 10 a 14 
anos, 3,3 milhões ou 18,7% dos indivíduos estavam 
trabalhando. Sobre as possíveis causas dessa situa-
ção, assinale a opção incorreta. 

a) Concentração de renda. 
b) Ausência de uma política educacional de atendi-

mento integral. 
c) Precariedade das relações de trabalho. 
d) Consciência de parcela da população de que o 

trabalho precoce é solução para os desvios e a 
marginalidade. 

e) Fiscalização rigorosa realizada pelas autoridades. 

58- A respeito dos dispositivos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente que tratam do direito à vida e à saú-
de, assinale a opção correta. 

a) A gestante será encaminhada aos diversos níveis 
de atendimento até o parto, sendo indiferente nes-
se momento o atendimento pelo mesmo médico 
que a acompanhou durante o pré-natal. 

b) Desde que seja feito algum tipo de identificação 
do recém-nascido, a lei dispensa a maternidade 
de identificá-lo por meio da tradicional impressão 
plantar e digital e da impressão digital da mãe. 

c) O poder público, as instituições e os empregado-
res propiciarão condições adequadas ao aleita-
mento materno, com exceção dos filhos de mães 
submetidas à medida privativa de liberdade. 

d) É obrigação do poder público fornecer medica-
mentos, próteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação, gratuita-
mente, a crianças e adolescentes. 

e) A lei não obriga a vacinação das crianças nos ca-
sos recomendados, sendo a família livre para fa-
zê-lo de acordo com a sua consciência. 

59- Boa parte da infância e da adolescência brasileira 
são excluídas. Assinale a opção que não correspon-
de às causas dessa exclusão. 

a) Crianças e adolescentes são utilizados como 
alvo prioritário de consumo, embora, a maioria 
esteja alijada do usufruto dos bens sugeridos. 

b) Crianças e adolescentes sofrem os efeitos da 
violência urbana que os segrega em espaços 
fechados ou os joga diretamente nas ruas. 

c) Crianças e adolescentes padecem de uma 
moldagem feita pela mídia, família e escola que 
os forma no medo, e na banalização dos atos 
violentos. 

d) Crianças e adolescentes são criados em uma 
cultura que condena e desestimula a agressão 
física, com finalidade educativa e de autoprote-
ção. 

e) Crianças e adolescentes são levados à prática 
de atos infracionais, pela falta de condições 
mínimas de sobrevivência familiar e pela busca 
dos ideais da sociedade de consumo. 

60- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, assinale a opção correta em relação à ques-
tão da adoção. 

a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive su-
cessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes, salvo os impedimentos matrimo-
niais. 

b) A lei permite em determinadas condições que a 
adoção seja realizada por ascendentes ou irmãos 
do adotado. 

c) Em qualquer situação, a adoção será precedida 
de estágio de convivência com o adotado por, no 
mínimo, doze meses. 

d) A morte dos adotantes restabelece automatica-
mente o pátrio poder dos pais naturais caso o ado-
tado ainda não tenha completado 18 anos de ida-
de. 

e) O vínculo da adoção constitui-se por sentença 
judicial da qual deverá ser fornecida a adequada 
certidão a ser registrada no cartório do registro 
civil. 

61- Em relação às medidas socioeducativas estabeleci-
das no Estatuto da Criança e do Adolescente, assi-
nale a opção correta. 

a) A prestação de serviços comunitários deverá ser 
aplicada em qualquer tipo de entidade assistencial 
ou educacional, sendo o Estado responsável pela 
remuneração do adolescente. 

b) A medida socioeducativa aplicada ao adolescente 
que tenha praticado ato infracional levará em con-
ta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstân-
cias e a gravidade da infração. 

c) A realização de trabalhos forçados é uma das 
medidas extremas previstas apenas para os casos 
de crime que resulte em morte, acompanhado ou 
não de estupro. 

d) Em se tratando de ato infracional com reflexos 
patrimoniais a autoridade deverá determinar que o 
adolescente promova o ressarcimento do dano 
em dobro. 

e) A internação constitui medida privativa de liberda-
de podendo ser mantida no máximo por quatro 
anos, mas reavaliada a cada ano. 
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62- Em relação aos dispositivos da Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, assinale a op-
ção correta. 

a) O ensino fundamental, com duração máxima de 
oito anos é obrigatório e gratuito na escola pública 
e terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

b) O ensino religioso é de matrícula obrigatória nas 
escolas públicas do ensino fundamental, assegu-
rado o direito à diversidade cultural religiosa do 
Brasil. 

c) O ensino médio, com duração máxima de três 
anos, terá como finalidade primordial, entre outras, 
a preparação para o vestibular nas escolas de 
nível superior. 

d) No currículo do ensino médio deverá ser incluído o 
inglês como disciplina obrigatória e o espanhol 
como disciplina opcional. 

e) A educação superior abrangerá os cursos se-
qüenciais por campo de saber, de graduação, 
pós-graduação, e de extensão. 

63- A família pode ser abordada por ângulos comple-
mentares: enquanto condições materiais de vida, 
enquanto instituição e enquanto valor. Sobre o as-
sunto, assinale a opção incorreta. 

a) Enquanto unidade doméstica, ocupa-se primordi-
almente das condições materiais: no passado co-
mo unidade de produção e na atualidade como 
unidade de renda e de consumo. 

b) Considera-se como família um grupo de pessoas 
que moram juntas mesmo não tendo definido al-
guma responsabilidade comum. 

c) É um conjunto de normas e regras, historicamente 
constituídas, que regem as relações de sangue, 
adoção, aliança, definindo a filiação, os limites do 
parentesco, da herança e do casamento. 

d) É um conjunto de valores definidos como ideolo-
gia, estereótipos, prescrições, imagens, represen-
tações sobre o que ela é e deve ser. 

e) Historicamente, no mundo ocidental, as formula-
ções sobre como a família deve ser couberam 
primeiramente à igreja, depois ao estado e poste-
riormente à própria ciência. 

 

 

 

 

 

64- As transformações que ocorrem na família, construí-
das entre as gerações, revelam a existência do hie-
rárquico e do igualitário como modelos orientadores 
da socialização. Sobre o assunto, julgue os itens    
abaixo e assinale a opção correta. 

a) As gerações são construídas umas em relação às 
outras, o que significa que cada geração compõe 
um universo social particular, um grupo social ho-
mogêneo. 

b) Nas famílias hierárquicas os papéis, a posição por 
idade e por sexo são claramente definidas, mas 
isso não permite estabelecer indicadores visíveis e 
reconhecíveis por todos os componentes do sis-
tema. 

c) Nas famílias hierárquicas a noção de desvio que 
permeia os mecanismos de avaliação e controle 
dos papéis nas relações familiares não é clara, o 
que evita os conflitos nessas relações. 

d) Os ideais de família hierárquica não estão repre-
sentados apenas no universo das gerações mais 
velhas ou os ideais igualitários circunscritos so-
mente às gerações mais novas. 

e) Nas famílias hierárquicas a identidade é idiossin-
crática, o homem e a mulher se percebem diferen-
tes como pessoas, mas indivíduos com os mes-
mos direitos. 

65- A respeito da prevenção voltada para o uso abusivo 
e/ou dependência de álcool e outras drogas, julgue 
os itens marcando F para falso e V para verdadeiro 
e assinale a opção correta. 

(  ) A prevenção pode ser definida como um processo 
de planejamento, implantação e implementação 
de múltiplas estratégias voltadas para a redução 
dos fatores de vulnerabilidade e risco específicos 
e fortalecimento dos fatores de proteção. 

(  ) A prevenção implica necessariamente inserção 
comunitária das práticas propostas, buscando  
atuar, para facilitar processos que levem à redução 
da iniciação do consumo e do seu aumento em 
freqüência e intensidade, e das conseqüências do 
uso. 

(  ) As intervenções de cunho preventivo devem ser 
aplicáveis exclusivamente para a parcela da popu-
lação submetida aos altos riscos para o uso abu-
sivo e/ou dependência de álcool e outras drogas. 

(  ) A vulnerabilidade dos indivíduos quanto ao uso de 
álcool e outras drogas, não está relacionada à 
satisfação com a sua qualidade de vida, saúde, ou 
informações que possam ter sobre o assunto. 

  
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, F 
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66- Como política pública e estratégias aplicáveis a cole-
tividades e indivíduos que fazem uso indevido de 
substâncias psicoativas, a redução de danos incor-
pora novos conceitos e abordagens. Sobre o assun-
to, julgue os itens que se seguem, marcando F para 
falso e V para verdadeiro e assinale a opção correta. 

(  ) São centradas nas possibilidades que as pessoas 
têm de adotar comportamentos mais seguros e 
responsáveis. 

(  ) Aplicam-se exclusivamente ao uso indevido de 
substâncias ilícitas. 

(  ) Aplicam-se ao uso eventual e arriscado, não se 
adequando ao uso dependente. 

(  ) Atendem pessoas e populações que, de outra 
forma, estariam excluídas de atenção. 

  
a) V, V, F, F 
b) F, F, V, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, V, F 

67- Segundo o Ministério da Saúde, há fatores que re-
forçam a exclusão social dos usuários de drogas. 
Sobre o assunto, julgue os itens abaixo e assinale a 
opção incorreta. 

a) A maneira como a lei distingue os integrantes da 
“cadeia organizacional do mundo das drogas” e a 
sua penalização desigual. 

b) A associação do uso de álcool e outras drogas à 
delinqüência, sem critérios mínimos de avaliação. 

c) O estigma atribuído aos usuários, promovendo a 
sua segregação social. 

d) Inclusão do tráfico como uma alternativa de traba-
lho e geração de renda para as populações mais 
empobrecidas. 

e) A ilicitude do uso impede a participação social de 
forma organizada desses usuários. 

68- Sobre a questão da violência sexual contra crianças 
e adolescentes, assinale a opção correta. 

a) Está relacionada com a segurança da família co-
mo um todo, pois geralmente os abusadores são 
estranhos que se aproximam das crianças e ado-
lescentes em momentos de descuido da família. 

b) Os abusadores geralmente não reincidem, o que 
facilita o processo de prevenção contra essa for-
ma de violência. 

c) O abusador é, muitas vezes, “perdoado” pela fa-
mília e pela sociedade por razões culturais e auto-
ritárias. 

d) As crianças e adolescentes podem ser vitimizadas 
em qualquer idade, mas suas reações são padro-
nizadas independentemente da idade. 

e) As pessoas vitimizadas, devido ao trauma, não 
tendem a repetir a violência com outras pessoas 
da mesma forma em que foram vitimizadas. 

69- De acordo com o pensamento de Maria Cecília de 
Souza Minayo acerca dos consensos sobre o fenô-
meno da violência e de suas múltiplas formas de 
manifestação, assinale a opção incorreta. 

a) É fato demonstrado pela realidade histórica que 
existem sociedades mais violentas que outras, 
sejam quais forem os tipos de manifestação do 
fenômeno. 

b) As diferentes formas de violência articulam-se cri-
ando uma expressão cultural naturalizada nas 
relações e nos comportamentos, atitudes e práti-
cas. 

c) Uma visão positivista sobre a violência não tem 
consistência teórica uma vez que ela é um fenô-
meno constitutivo dos processos históricos com-
plexos. 

d) É o caráter humano da violência que organiza de 
forma complexa as condições sociais e as especi-
ficidades mentais e genéticas com que ela se ma-
nifesta. 

e) É perfeitamente adequado explicar todos os com-
portamentos violentos a partir de um posiciona-
mento exclusivamente biológico, portanto, em um 
sentido unidisciplinar. 

70- Sobre os aspectos que caracterizam uma pesquisa 
participativa ou pesquisa-ação de orientação política, 
no sentido etimológico de organização da cidade, 
assinale a opção incorreta. 

a) O problema nasce na comunidade, que o define, o 
analisa e o resolve. 

b) A meta da pesquisa é a transformação radical da 
realidade social e a melhoria de vida das pessoas 
nela envolvidas. 

c) É um método de pesquisa menos científico que a 
pesquisa tradicional, pois implica distorções devi-
do aos interesses divergentes na comunidade. 

d) O pesquisador é um participante engajado que 
aprende durante a pesquisa e milita ao invés de 
manter-se indiferente. 

e) Exige a participação plena e total da comunidade 
durante o processo de pesquisa. 
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71- Acerca dos instrumentos e técnicas de coleta de da-
dos, julgue os itens marcando F para falso e V para 
verdadeiro e assinale a opção correta. 

(  ) A observação é uma espécie de contemplação 
passiva, ou no máximo um olhar atento às infor-
mações que possam surgir do entrevistado, não 
comportando hipóteses prévias. 

(  ) A observação participante é uma técnica em que o 
pesquisador se integra no grupo para compreen-
der seu sentido de dentro. 

(  ) O survey é empregado para obter informações 
quantitativas cujas informações são coletadas jun-
to ao total de usuários, em períodos determinados.

(  ) A técnica da história de vida é uma entrevista bio-
gráfica que privilegia a coleta de informações so-
bre a vida pessoal de um ou vários informantes. 

 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, F 

72- Na escolha de técnicas e procedimentos de pesqui-
sa, a maioria dos pesquisadores tem optado por 
uma combinação de paradigmas qualitativo e quanti-
tativo. Julgue os itens abaixo e assinale a opção que 
corresponde ao paradigma qualitativo. 

a) Apóia-se em um enfoque holístico e em critérios 
de validade. 

b) Sustenta-se em uma perspectiva analítico-
positivista. 

c) Utiliza a análise estatística derivada de hipótese 
dedutiva. 

d) Aborda os aspectos estáveis da realidade. 
e) Facilita a comparação de elementos e aumenta a 

precisão. 

 

 

 

 

 

 

 

73- Sobre a avaliação de programas sociais julgue os 
itens marcando F para falso e V para verdadeiro e 
assinale a opção correta. 

(  ) Há uma hegemonia dos métodos econômicos 
uma vez que o quantitativo é perfeitamente capaz 
de dar conta da complexidade da realidade social.

(  ) Alguns métodos realizam avaliações sem objeti-
vos predeterminados  cujo referencial não são as 
metas definidas nos programas, mas as mudan-
ças que ocorrem na prática, inclusive resultados 
não-previstos. 

(  ) A análise de gestão ou análise política privilegia a 
realização dos objetivos desconsiderando a exis-
tência de conflitos no órgão de planejamento. 

(  ) Em situações complexas, a avaliação foca não o 
programa, mas o problema que originou o pro-
grama, não constituindo um julgamento do pro-
grama em si e servindo para elaborar novos 
programas. 

 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, F 

74- Desde o seu nascimento, o indivíduo participa de 
diferentes grupos, em uma constante dialética entre 
a busca de sua identidade individual e a necessida-
de de uma identidade grupal e social. Sobre o as-
sunto, assinale a opção incorreta. 

a) Um grupo não é um mero somatório de indivíduos, 
constituindo uma nova entidade, com leis e meca-
nismos próprios e específicos. 

b) Os integrantes do grupo reúnem-se em torno de 
uma tarefa e de um objetivo comum ao seu inte-
resse. 

c) No grupo coexistem duas forças contraditórias 
permanentemente em jogo: uma tendente à sua 
coesão, e a outra, à sua desintegração. 

d) A dinâmica grupal processa-se em dois planos 
independentes e estanques: a intencionalidade 
consciente e a interferência de fatores inconscien-
tes. 

e) É inerente à conceituação de grupo a existência 
entre seus membros de alguma forma de integra-
ção afetiva. 
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75- A entrevista é utilizada em pesquisas qualitativas 
como meio de obter informações mais complexas 
que as obtidas por instrumentos fechados em um 
formato padronizado. Julgue os itens abaixo e assi-
nale a opção correta. 

a) A entrevista, como instrumento de coleta de infor-
mações, não se submete às condições comuns de 
uma interação face-à-face, na qual a natureza das 
relações entre as partes influencia tanto seu curso 
como o tipo de informação obtida. 

b) Durante a entrevista não devem ser consideradas 
as percepções do outro e de si, nem as expectati-
vas, sentimentos, preconceitos e interpretações 
que entrevistador e entrevistado venham a fazer 
um do outro. 

c) A intencionalidade do pesquisador não pode ir 
além da mera busca de informações, pois a não- 
abertura do entrevistado já é um tipo de resposta. 

d) Quando o entrevistado concorda em participar da 
entrevista, não há risco de sua parte de ocultar 
informações ou distorcê-las para supostamente 
beneficiar-se ou a seu grupo. 

e) A entrevista torna-se um momento de organização 
de idéias e de construção de um discurso, o que 
caracteriza o caráter de recorte da realidade. 

76- Acerca das características da entrevista de ajuda ou 
centrada no cliente, julgue os itens abaixo e assinale 
a opção correta. 

a) Entrevistador e entrevistado procuram desenvol-
ver argumentos, responder objeções e refutar ata-
ques da parte do outro. 

b) O entrevistador tem intenção autêntica de com-
preender uma pessoa, um problema humano, um 
comportamento ou uma decisão. 

c) O entrevistador é a autoridade e preocupa-se a-
penas com as perguntas que deve fazer e não 
com as dificuldades do outro em respondê-las. 

d) O entrevistador tem em mente uma classificação 
de casos em que procura enquadrar o entrevista-
do. 

e) O entrevistador sente-se moralmente superior 
porque pode julgar as informações que o entrevis-
tado lhe confia, aprová-las ou não. 

 

 

 

 

 

77- O estudo social no âmbito do Serviço Social é um 
instrumento largamente utilizado em diferentes áreas 
e modalidades de intervenção. Sobre o assunto, jul-
gue os itens marcando F para falso e V para verda-
deiro e assinale a opção correta. 

(  ) Consiste na utilização articulada de vários instru-
mentos como entrevista, observação, análise de 
documentos e visita domiciliar. 

(  ) Comporta dois momentos importantes, a descri-
ção e a interpretação da situação social, que 
estão condicionadas pelas construções teórico-
metodológicas. 

(  ) É o instrumento utilizado para conhecer e analisar 
situações individuais, não sendo indicado para 
situações grupais. 

(  ) A qualidade do estudo social não depende da 
competência técnica do perito que o realiza, mas 
apenas da qualidade dos dados por ele obtidos. 

 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, F 

78- A respeito dos fundamentos da ética profissional e 
especificamente da Ética Profissional do Assistente 
Social, assinale a opção correta. 

a) Na dimensão específica da profissão, o Código de 
Ética profissional prevê o compromisso com a 
competência que deve fazer parte de um contínuo 
processo de aprimoramento e da defesa da quali-
dade dos serviços prestados.  

b) Os setores da vanguarda profissional, que dão a 
direção social estratégica do Serviço Social, ga-
rantem à profissão, no atual momento histórico, 
um perfil crítico e transformador, perfil assumido 
de forma totalmente majoritária pela base da cate-
goria. 

c) O projeto profissional do Serviço Social comparti-
lha o projeto societário hoje hegemônico e posi-
ciona-se a favor da construção de uma nova or-
dem sem dominação e exploração de classe, gê-
nero e etnia. 

d) Todo projeto profissional tem uma dimensão ética 
que pressupõe normatizações como as expressas 
nos códigos de ética profissionais, mas não envol-
vem escolhas teóricas, ideológicas e políticas das 
categorias e dos profissionais. 

e) Como o compromisso do assistente social é 
com a população em geral, não há exigências 
em relação à utilização de referencial teórico-
metodológico, uma vez que a própria população 
orienta sua intervenção. 
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79- Acerca dos dispositivos do Código de Ética Profis-
sional do Assistente Social, assinale a opção corre-
ta. 

a) É dever do Assistente Social incentivar, sempre 
que possível, a prática profissional interdisciplinar. 

b) É vedado ao Assistente Social contribuir para a 
criação de mecanismos que venham desburocra-
tizar a relação com os usuários, se isso implicar a 
diminuição do seu campo de trabalho. 

c) O sigilo profissional pode ser quebrado pelo Assis-
tente Social por determinação da Justiça, somente 
em decisão de última instância. 

d) É permitido ao Assistente Social acatar determi-
nação institucional que fira os princípios e diretri-
zes do Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, desde que não fira a sua consciência. 

e) O Assistente Social poderá aceitar nomeação co-
mo perito para opinar sobre tema que não seja de 
sua competência, desde que seu parecer possa 
auxiliar pessoa ou grupo em dificuldade. 

80- Acerca das atribuições privativas do assistente soci-
al, estabelecidas na Lei nº 8.662/93, que regulamen-
ta a profissão de Assistente Social, assinale a opção 
incorreta. 

a) Coordenar seminários, encontros, congressos e 
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social. 

b) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos perici-
ais, informações e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social. 

c) Realizar treinamento, avaliação e supervisão dire-
ta de estagiário de Serviço Social. 

d) Assessorar e dar consultoria a órgãos da adminis-
tração pública direta e indireta, empresas privadas 
e outras entidades em matéria de Serviço Social. 

e) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil. 
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