
 

  
 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 

(EAOT 2009) 

ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL (ASS) 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira 
se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao 
fiscal de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão-
Respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
26/11/2008 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 28/11/2008 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 17h do último dia – horário de Brasília). 

até 16/12/2008 Divulgação do resultado das Redações na Internet e na Intraer. 

05 a 09/01/2009 
Vista de Prova de Redação e preenchimento do formulário de recurso para a Prova de 
Redação na página do CIAAR, na Internet, (das 10h do primeiro dia até às 17h do último 
dia – horário de Brasília).  

até 09/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e dos 
pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.  

até 21/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos resultados finais das 
Redações. 

até 27/01/2009 Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados 
obtidos pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária. 

02/02/2009 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. 
 
 

VERSÃO 

A
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO:           O Patriomanismo 
No começo dos anos 1980, publiquei um artigo no Jornal de Brasília com o título “O alasca verde”. Nele, 

alertava para o risco da venda da Amazônia como forma de pagar a dívida externa, nos mesmos moldes do que 
ocorrera em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os EUA. 

Em 2005, escrevi outro artigo no Jornal do Comércio, com o título “Alasca Deserto” dizendo que a troca da 
dívida ainda não tinha se realizado, mas que, naquele intervalo de tempo, parte considerável da floresta fora 
destruída. Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la. 

Chegamos a 2008, e a Amazônia continua sob cobiça internacional. Com o aquecimento global, nossas 
florestas se tornaram uma reserva que precisa ser mantida. A incorporação da Amazônia, por uma nação ou 
pela comunidade internacional, passou a ser defendida por alguns, como único modo de preservá-la. 

Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico. Não podemos abrir mão desse 
direito, nem do compromisso para as gerações futuras. Os brasileiros não perdoarão aos governantes que 
contribuírem para perdermos a soberania sobre a Amazônia. Mas isso não nos dá o direito de destruir a floresta, 
como temos feito. 

A Terra é um imenso condomínio, cada país com soberania e responsabilidades, como moradores de 
apartamentos. Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros. Os EUA, a Europa e a 
China não têm o direito de continuar destruindo a natureza com a avidez da indústria que atende à orgia 
consumista. O efeito estufa deriva muito mais da imensa produção industrial dos países ricos do que da 
destruição da Amazônia. Mesmo assim, os EUA continuam se negando a assinar o Protocolo de Kyoto, que 
tenta colocar um mínimo de disciplina no processo industrial do mundo. 

Não podemos seguir o péssimo exemplo deles. Precisamos demonstrar que a Amazônia é nossa e por isso 
devemos protegê-la como patrimônio brasileiro e da humanidade, e não apenas como um território. Mas 
cuidando para não transformá-la em deserto. 

Lamentavelmente, isso será difícil. As estatísticas mostram que as reservas florestais da Amazônia 
caminham rapidamente para o desaparecimento. De um lado, líderes civis e empresários defendem a 
exploração do que ainda existe. De outro, a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido 
possível, mesmo que isso signifique a destruição da floresta. Um grupo pensa que é melhor transformar suas 
árvores em madeira e dinheiro, e suas terras em commodities, como a soja ou o etanol, do que conservar a 
floresta. São os patriotas gananciosos. Outro considera melhor um território desértico soberano do que uma 
floresta sob influência estrangeira: são os patriotas suicidas. Por outro lado, há ONGs e sertanistas dispostos a 
abrir mão da soberania para manter a floresta. São os humanistas antipatriotas. 

A destruição da Amazônia ocorre sobretudo por falta de determinação nacional de optar por um 
desenvolvimento que respeite e mantenha o patrimônio brasileiro e da humanidade. A soberania não deve ser 
apenas territorial, mas também patrimonial. Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania. E 
não somente para o Brasil, mas para toda a humanidade. 

Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la. A Amazônia não pode ser um 
Alasca Verde, como se dizia há 25 anos, nem um Alasca Deserto, como ela começa a parecer. Para isso, é 
preciso combinar patriotismo e humanismo, e inventar no Brasil o “patriomanismo”. 

 (Cristovam Buarque, 13/06/08) 
01) Em relação ao texto “O Patriomanismo”, assinale a alternativa correta: 

A) Todos os brasileiros preocupam-se com a preservação da Amazônia. 
B) Os brasileiros devem proteger a Amazônia como território e como patrimônio brasileiro e da 

humanidade. 
C) A Amazônia é importante somente para os brasileiros. 
D) Já que os brasileiros destroem a floresta, ela tem de ser incorporada pela comunidade internacional. 

 

02) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO: 
A) O autor do texto faz alerta há duas décadas, sobre a venda da Amazônia. 
B) O Alasca foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia. 
C) O aquecimento global é resultado apenas da destruição da Amazônia. 
D) As reservas da Amazônia podem desaparecer, se não a protegermos. 
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03) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta: 
A) A Amazônia é nossa, por isso temos o direito de agir como quisermos. 
B) Qualquer país pode usar de sua soberania para agir, mesmo que prejudique outros. 
C) Não transformar a Amazônia em deserto é muito fácil. 
D) O exarcebado consumismo leva as indústrias a consumirem cada vez mais. 

 

04) Em relação ao texto está correta a alternativa: 
A) O uso da primeira pessoa do plural indica que autor e leitor estão incluídos nessa luta. 
B) A transformação da Amazônia em deserto é menos grave que vendê-la. 
C) A cobiça internacional sobre a Amazônia já não existe mais. 
D) A Amazônia corre o risco de ser vendida porque somos incapazes de administrá-la. 

 

05) De acordo com a estrutura, o texto “O Patriomanismo” pode ser classificado como: 
A) Argumentativo. 
B) Narrativo. 
C) Descritivo. 
D) Publicitário. 

 

06) Pode-se afirmar que a palavra “patriomanismo” é: 
A) Formada pelo processo de derivação sufixal. 
B) Formada pelo processo de composição por justaposição. 
C) Formada pelo processo de derivação regressiva. 
D) Neologismo. 

 

07) De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Em: “Lamentavelmente, isso será difícil” (7°§) é mantido o mesmo sentido e correção gramatical, 

substituindo-se “será” por “é”. 
B) “Lamentavelmente, isso será difícil” –“isso” retoma o último período do parágrafo anterior. 
C) Há quem defenda a exploração do que ainda existe da Amazônia. 
D) “Não há dúvida quanto ao...” (4°§) substituindo “há” por “tem” a frase continuaria de acordo com a 

norma culta. 
 

08) Está correta a alternativa: 
A) Uma vírgula depois de “mostram” (7°§) não mantém a correção gramatical. 
B) A Amazônia não pode ser um Alasca Verde como se diria há 25 anos atrás. 
C) “Os brasileiros não perdoarão aos governantes...” (4°§) O termo grifado anteriormente, substituído por 

pronome seria “Os brasileiros não os perdoarão.” 
D) As palavras “condomínio” e “país” levam acento porque o i é tônico e forma hiato. 

 

09) Julgue os itens a respeito do texto: 
I. Não existe uma determinação nacional de respeitar e manter a Amazônia como patrimônio brasileiro e 

da humanidade. 
II. O verbo “manter” tem como cognato o substantivo “mantido”. 

III. Os que preferem abrir mão da soberania para manter a floresta demonstram patriotismo. 
IV. “Com o aquecimento global,...” (3°§) tem o mesmo valor semântico que “Devido ao aquecimento 

global...” 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

10) Com relação às informações e estruturas do texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “Cobiça” (3°§) pode ser substituída por “ambição” mantendo o mesmo sentido. 
B) Há grupos cuja estratégia é ocupar a Amazônia rapidamente para protegê-la mesmo que isso signifique 

destruí-la. 
C) Um grupo tem o objetivo de transformar as árvores da floresta em madeira e dinheiro, e as terras serem 

úteis à produção da soja e do etanol. 
D) A palavra “Terra” (5°§) se for escrita com letra minúscula, mantém a correção gramatical. 
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11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro gramatical: 
A) Lamentavelmente, os brasileiros não obedecem às exigências da natureza. 
B) A defeza da floresta contra àqueles que só pensam na obtensão de lucros é dever dos brasileiros 

sensatos. 
C) Não perdoaremos aos governantes que contribuírem para a perda da soberania da Amazônia. 
D) As nações poderosas e ricas não tem o direito de destruir à natureza. 

 

12) As palavras grifadas retomam as destacadas nos parênteses, EXCETO: 
A) “Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la”. (2°§) (= a 

Amazônia). 
B) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de...” (4°§) (= direito). 
C) “Os países não podem usar sua soberania contra...”  (5°§)  (= países). 
D) “Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania” (8°§) (A soberania não deve ser 

apenas territorial, mas também patrimonial). 
 

13) Assinale a alternativa em que o sujeito dos predicados destacados está INCORRETO: 
A) “Nele, alertava para o risco...” (1°§) (oculto – eu). 
B) “...que contribuírem para” (4°§) (que). 
C) “Caminham rapidamente para o desaparecimento” (7°§) (as estatísticas). 
D) “...ocorre sobretudo por falta...” (8°§) (a destruição da Amazônia). 

 

14) A relação estabelecida pelas orações grifadas está correta em todas as alternativas, EXCETO: 
A) “...que ocorrera em 1867, quando a Rússia, vendeu o Alasca para os EUA”. (1°§) (tempo). 
B) “...a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido possível, mesmo que isso 

signifique...” (7°§) (concessão). 
C) “...há ONGs e sertanistas dispostos a abrir mão da soberania para manter a floresta” (7°§) 

(finalidade). 
D) “A Amazônia não pode ser um Alasca Verde, como se dizia há 25 anos.” (comparativa). 

 

15) As palavras “estratégia”, “destruí-la”, “título”, “possível”, “protegê-la” levam acento gráfico 
obedecendo, respectivamente, às mesmas regras que as palavras da opção:  
A) Amazônia, contribuírem, dívida, indústria, território 
B) Patrimônio, países, desértico, difícil, transformá-la 
C) Território, Brasília, disséssemos, difícil, será 
D) Rússia, país, único, patrimônio, preservá-la 

 

16) Na frase “...que atende à orgia consumista”, o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Assinale 
a alternativa em que isso deverá ocorrer:  
A) Levamos os rapazes até a sala. 
B) A Marina, no dia de teu aniversário. 
C) A obediência as leis é dever de todo cidadão. 
D) Sempre tive aversão a festas e badalações. 

 

17) A reescrita proposta prejudica a clareza do texto e provoca INCORREÇÃO gramatical: 
A) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico.” (4°§) “Quanto ao nosso 

direito de preservar o território amazônico, não há dúvida.” 
B) “Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros.” (5°§) “Contra os interesses 

dos outros países, não podem usar sua soberania”. 
C) “Não podemos seguir o péssimo exemplo deles.” (6°§) “O péssimo exemplo deles, não podemos 

seguir”. 
D) “Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la.” (9°§) “É tão grave 

transformar a nossa Amazônia em deserto quanto entregá-la”. 
 

18) O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso acontece em todas as frases, EXCETO: 
A) Não há dúvida quanto ao nosso direito. 
B) A destruição ocorre por falta de determinação nacional. 
C) Um grupo pensa só em madeira e dinheiro. 
D) O brasileiro deve preservar e cuidar da floresta Amazônica. 
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19) Está correta a alternativa: 
A) “...a troca da dívida ainda não tinha se realizado...” (2°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 
B) “Os EUA continuam se negando a ...” (5°§) se é pronome apassivador. 
C) “Patriotismo” e “humanismo” são palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. (9°§). 
D) “...como se dizia há 25 anos...” (9°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 

 

20) A pontuação foi feita corretamente em: 
A) Cristovam Buarque, brasileiro senador, luta por um Brasil melhor. 
B) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta, por um Brasil melhor. 
C) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta por um Brasil melhor. 
D) Cristovam Buarque brasileiro; senador, luta por um Brasil melhor. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 

 
 

 

21) As mudanças que afetam o mundo da produção, a esfera do Estado e das políticas públicas, 
estabelecem novas mediações nas expressões da questão social e nas demandas e respostas do Serviço 
Social. A partir desta perspectiva, assinale a alternativa correta:  
A) O atual quadro sócio-histórico representa não mais que um pano de fundo para o debate do trabalho 

profissional. 
B) A pauperização e a exclusão são a outra face do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho 

social, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, dos meios de comunicação, da produção e do 
mercado globalizado. 

C) A ausência da perspectiva de mercado e de consumo é paralela ao processo de crescente 
desconcentração de renda, de capital e de poder. 

D) Vigora na atualidade uma abrupta diminuição da demanda por serviços sociais e de seletividade das 
políticas sociais.  

 

 

22) A implantação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) sob o paradigma da constituição do direito socioassistencial incide em 
questões fundamentais e substantivas para a área de gestão do trabalho. Assinale a alternativa que 
NÃO representa uma diretriz para a política de gestão do trabalho do SUAS: 
A) Conhecer os profissionais que atuam na Assistência Social. 
B) Propor estímulos e valorização desses trabalhadores. 
C) Identificar os pactos necessários entre gestores, servidores, trabalhadores da rede socioassistencial, com 

base no compromisso da prestação de serviços permanentes ao cidadão e da prestação de contas de sua 
qualidade e resultados. 

D) Esgotar as possibilidades de aprimoramento da gestão do trabalho no SUAS na edição da Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, a NOB RH. 

 

 

23) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 
A) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 
B) Participar da vida política, na forma da lei. 
C) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, desconsideradas as restrições legais. 
D) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 
 
 

24) A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, deliberou pela 
implantação do SUAS, modelo de gestão para todo território nacional, que integra os três entes 
federativos e objetiva consolidar um sistema descentralizado e participativo. O caráter desse regime 
se particulariza pelo(a): 
A) Caráter contributivo da proteção social de assistência social ao compor, com a saúde e a previdência 

social, o sistema brasileiro de Seguridade Social. 
B) Compromisso com o desenvolvimento humano e social do país e pela centralização de ações setoriais na 

União para enfrentar e superar a pobreza e as desigualdades. 



EXAME DE ADMISSÃO − ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2009 

                                                                                  SERVIÇO SOCIAL (ASS) – VERSÃO A            
MINISTÉRIO DA DEFESA / COMANDO DA AERONÁUTICA 

6

C) Exigência de ação integrada com a sociedade civil através de suas organizações sem fins lucrativos, 
nominadas em lei como entidades de assistência social, sob o modelo público não contributivo e não 
lucrativo de gestão, cuja direção, nem estatizadora, nem de subsidiariedade, consagra parcerias sob a 
primazia do dever de Estado e do direito de cidadania. 

D) Divergência e multiplicidade de concepções e ação desintegrada entre os três entes federativos (federal, 
estadual e municipal). 

 

25) Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
A) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 

fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
B) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais. 
C) Atuar como gestor da política pública de assistência social. 
D) Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social. 

 

26) As seqüelas da questão social se constituem na matéria sobre a qual o exercício profissional se realiza, 
de modo a ter sua indicação como um dos eixos fundantes da formação profissional dos assistentes 
sociais brasileiros. Sobre a questão social é INCORRETO afirmar que: 
A) A questão social atinge a vida dos sujeitos nas suas requisições pela garantia de direitos civis, sociais, 

políticos e humanos, remetendo-os à luta pela cidadania. 
B) Considerada em articulação com as formas de produção e reprodução social, a questão social adquire 

centralidade no exercício profissional. 
C) A questão social adquire centralidade no exercício profissional, uma vez que o assistente social vai 

intervir no âmbito das suas expressões tradicionais e novas, que não devem ser consideradas como 
manifestação de um tipo de relação de subalternidade do trabalho ao capital. 

D) São as múltiplas manifestações da questão social que chegam para os assistentes sociais como 
demandas de moradia, de creches, de alimentação, de trabalho, de leitos hospitalares, de assessoria aos 
movimentos sociais, de consultoria às organizações, etc. 

 

27) A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de 
acolhida e convívio ou vivência familiar. Sobre as seguranças afiançadas pela política pública de 
assistência social é correto afirmar que: 
A) A segurança de acolhida opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos à 

alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. 
B) A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio supõe a aceitação de situações de reclusão 

e de situações de perda das relações. 
C) A conquista da autonomia na provisão das necessidades básicas não é a orientação da segurança de 

acolhida. 
D) A segurança de rendimentos é uma compensação do valor do salário-mínimo inadequado e, portanto, a 

garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência. 
28) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral, assegurando-lhe, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade. Sobre o direito da profissionalização e do trabalho é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é permitida a fixação de limite máximo de 

idade, inclusive para concursos, independente da natureza do cargo. 
B) O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional. 
C) O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade 

mais elevada. 
D) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação. 

29) Constituir a assistência social como política pública que estende a proteção social não contributiva na 
condição de direito foi, antes de tudo, uma proposta de grande mudança no padrão civilizatório da 
proteção social pública no país. Sobre o processo de constituição da assistência social como política 
pública de seguridade social, é correto afirmar que: 
A) A criação do Ministério do Bem-Estar Social, em 1989, convalidou a condição de assistência social 

como política pública integrante da Seguridade Social. 
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B) Em 1990, a primeira redação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) apresentada pela Câmara 
Federal com o auxílio da Comissão Técnica do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), foi 
vetada. 

C) A assistência social como campo de ação governamental registra no Brasil sua primeira ação inaugural 
somente na década de 1940, com a criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA). 

D) A partir de 1988, com a aprovação da Constituição Federal, a assistência social assume a condição de 
fundação pública. 

 

30) A gestão do trabalho no âmbito do SUAS deve: 
A) Garantir a precarização dos vínculos dos trabalhadores do SUAS. 
B) Estimular o processo de terceirização dos trabalhadores do SUAS. 
C) Garantir a gestão centralizada sem controle social. 
D) Realizar planejamento estratégico. 

 

31) O desenvolvimento profissional do Serviço Social e a expansão de seu mercado de trabalho 
ocorreram nos marcos do padrão taylorista/fordista e de regulação keynesiana da economia. Assim, é 
correto afirmar que: 
A) A crise desse padrão de acumulação eclode em meados da década de 90 do século XX. 
B) Na década de 70 do século XX, com o desmonte do Leste Europeu, há um redimensionamento das 

relações de poder no mundo. 
C) Na década de 80 do século XX, com o redimensionamento das relações de poder no mundo, 

estabeleceu-se uma intensa concorrência por novos mercados, acirrando a competitividade 
intercapitalista, que passou a exigir mudanças no padrão de produção. 

D) A partir da década de 80 do século XX, buscou-se uma diminuição da flexibilidade no processo de 
trabalho, em contrapartida à flexibilidade da linha de produção e da produção em massa e em série.  

 

32) A necessidade da revisão do Código de Ética Profissional de 1986, foi sentida nos organismos 
profissionais desde fins dos anos oitenta. Sobre este processo, assinale a alternativa correta: 
A) A revisão foi agendada na plataforma programática da gestão 1986/1990 do CFESS. 
B) Entrou na ordem do dia com o I Seminário Nacional de Ética (agosto de 1989). 
C) A revisão do texto de 1986 reafirmou os seus valores fundantes:  a liberdade e a justiça social. 
D) O baixo grau de participação de assistentes sociais de todo o País não assegura que este Código expressa 

as aspirações coletivas dos profissionais brasileiros. 
33) Sobre a Norma Operacional Básica (NOB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de 2005, é 

correto afirmar que: 
A) Estabelece as bases de realização do SUAS, especialmente no que tange às condicionalidades e 

condições para que estados, Distrito Federal e municípios contem com o co-financiamento federal na 
assistência social. 

B) Não estabelece, exclusivamente, os mecanismos de transferência de recursos. 
C) Não estabelece, exclusivamente, os critérios de partilha. 
D) Não estabelece nem os mecanismos de transferência de recursos nem os critérios de partilha. 

34) A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de 
Saúde e demais normas pertinentes. Desta forma, é correto afirmar que: 
A) Aos idosos, a partir de cinqüenta e cinco anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 

B) O BPC (Benefício de Prestação Continuada) já concedido a qualquer membro idoso da família não será 
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas. 

C) Nem todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação 
de serviços com a pessoa idosa abrigada. 

D) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, não é facultada a cobrança de participação do idoso no 
custeio da entidade. 

35) A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. Assinale a alternativa que representa uma linha de ação da política de 
atendimento: 
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A) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

B) Municipalização do atendimento. 
C) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. 
D) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 

direitos da criança e do adolescente. 
 

36) Em relação ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é correto afirmar que: 
A) É um órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública 

Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, 
nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de dois anos, permitida uma única recondução por 
igual período. 

B) É composto por quarenta e oito membros e respectivos suplentes. 
C) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes, indicado 

pelo Presidente da República, para mandato de um ano, permitida uma única recondução por igual 
período. 

D) É composto por cinqüenta e oito membros e respectivos suplentes. 
 

37) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau 
superior, o exercício das seguintes atribuições, EXCETO: 
A) Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. 
B) Julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CRESS. 
C) Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de Serviço 

Social. 
D) Assessorar os Conselhos Municipais de Assistência Social (CMASs) sempre que se fizer necessário. 

 

38) “A capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social deve ser promovida com a finalidade 
de produzir e difundir conhecimentos que devem ser direcionados ao desenvolvimento de habilidades 
e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos 
usuários para o aprimoramento da política pública.” Sobre a capacitação dos trabalhadores da 
assistência social, a partir da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 
(NOB/RH/SUAS), assinale a alternativa correta: 
A) A Coordenação e o Financiamento da Política Nacional de Capacitação são de competência dos 

Governos Municipais. 
B) A capacitação dos trabalhadores da Assistência Social não tem por fundamento a educação permanente. 
C) Os Gestores Municipais deverão liberar os técnicos para participarem da capacitação sem prejuízo dos 

recebimentos e com as despesas correspondentes de participação de acordo com o Plano de Capacitação. 
D) Os gestores estaduais, federal e do Distrito Federal não devem publicar o conteúdo da capacitação e os 

atores que devem ser capacitados. 
39) Sobre as transformações no mundo do trabalho e seus rebatimentos para a classe trabalhadora, é 

correto afirmar que:  
A) Não representa uma das tendências contemporâneas do mercado de trabalho a presença do trabalhador 

polivalente. 
B) A terceirização nada tem a ver com as condições de vida e de trabalho do conjunto dos trabalhadores. 
C) São adotadas novas formas de gestão da força de trabalho, novas políticas gerenciais e administrativas. 
D) As transformações em curso não implicam em uma redução da demanda de trabalhadores. 

40) Considerando a política pública de assistência social e as proteções afiançadas, sobre a proteção 
social básica, é correto afirmar que: 
A) A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
B) A proteção social básica não deverá incluir as pessoas com deficiência e ser organizada em rede, de 

modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. 
C) Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), não podendo ser executados em outras unidades básicas e públicas de 
assistência social. 

D) Os serviços, programas e projetos de proteção social básica, não deverão articular-se aos serviços de 
proteção especial.  
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41) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. Sobre o direito à saúde do idoso é correto afirmar 
que: 
A) O Poder Público não é incubido de fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os 

de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 

B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão 
da idade. 

C) Ao idoso internado, exceto em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o 
critério médico. 

D) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais não é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

 

42) Assinale a alternativa que representa um dos deveres do assistente social nas suas relações com os 
usuários: 
A) Contribuir para a viabilização da participação fictícia da população usuária nas decisões institucionais. 
B) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e conseqüências das situações 

apresentadas, desrespeitando, se necessário, as decisões dos usuários. 
C) Democratizar as informações, mas não o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, 

como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 
D) Devolver aos usuários as informações colhidas nos estudos e pesquisas, no sentido de que estes possam 

usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. 
 

43) O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a 
gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira que: 
A) Consolida o modo de gestão compartilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os três 

entes federativos. 
B) Fundamenta-se nos compromissos da PNAS/1986. 
C) Orienta-se pela diversidade de propósitos, principalmente quanto ao alcance de direitos pelos usuários. 
D) Respeita a diversidade das regiões, exceto aquelas decorrentes de características culturais, 

socioeconômicas e de políticas em cada esfera de gestão, da realidade das cidades e da sua população 
urbana e rural. 

 

44) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente. Sobre esta perspectiva é correto afirmar que: 
A) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais. 
B) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, não podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, 

nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 
C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, inclusive previdenciários. 
D) A guarda é irrevogável. 

45) Os Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para os trabalhadores do SUAS deverão ser 
instituídos, em cada esfera de governo, da administração direta e indireta, baseados em princípios 
definidos nacionalmente. Assinale a alternativa que NÃO representa um destes princípios: 
A) Universalidade dos PCCS. 
B) Não equivalência dos cargos ou empregos. 
C) Adequação funcional. 
D) Mobilidade do trabalhador. 

 

46) O exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que 
tenham jurisdição sobre a área de atuação. Sobre o conjunto CFESS/CRESS, é correto afirmar que: 
A) Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) não são dotados de autonomia financeira, sob 

prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal. 
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B) Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e aos Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS), representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais, no 
cumprimento da Lei de Regulamentação da Profissão. 

C) Os Conselhos Regionais não poderão constituir, dentro de sua própria área de jurisdição, delegacias 
seccionais. 

D) A inscrição nos Conselhos Regionais não sujeita os Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições 
compulsórias (anuidades). 

 

47) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma garantia de renda básica, no valor de um 
salário mínimo, tendo sido um direito estabelecido diretamente na Constituição Federal e, 
posteriormente, regulamentado a partir da LOAS. Sobre o BPC, é correto afirmar que: 
A) É dirigido às pessoas com deficiência e aos idosos a partir de 60 anos de idade, não sendo observado, 

para acesso, o critério de renda previsto na LOAS. 
B) Trata-se de prestação direta de competência do governo federal, presente em todos os municípios. 
C) O BPC deve ser tratado como o responsável pelo grande volume de gasto ou como o dificultador da 

ampliação do financiamento da assistência social. 
D) O BPC destina-se somente ao idoso não sendo necessário, para acesso, nenhum critério de renda. 

 

48) Atualmente, os benefícios eventuais são ofertados em todos municípios, em geral com recursos 
próprios ou da esfera estadual e do Distrito Federal. Sobre os benefícios eventuais, é correto afirmar 
que: 
A) São aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal 

per capita seja inferior a meio salário mínimo. 
B) A concessão e o valor destes benefícios são definidos e regulamentados pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CEFSS). 
C) Podem ser estabelecidos outros benefícios eventuais (além do auxílio natalidade e/ou morte) para 

atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a 
criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de 
calamidade pública. 

D) A concessão e o valor destes benefícios são definidos e regulamentados pelo Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS). 

 

49) As infrações ao Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais em vigor acarretarão 
penalidades, na forma dos dispositivos legais e/ou regimentais. São penalidades aplicáveis, EXCETO: 
A) Multa. 
B) Advertência reservada. 
C) Advertência pública. 
D) Suspensão do exercício de qualquer atividade profissional relacionada, ou não, ao Serviço Social. 

50) Sobre a adoção de crianças e/ou adolescentes, é correto afirmar que: 
A) É permitida a adoção por procuração. 
B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, inclusive em relação aos 
impedimentos matrimoniais. 

C) Podem adotar os maiores de vinte e um anos, desde que sejam casados. 
D) A adoção é revogável. 

51) Considerando que o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade, é correto afirmar que: 
A) O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 
B) Os cursos especiais para idosos não incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação 

e demais avanços tecnológicos, em função da dificuldade de sua integração à vida moderna. 
C) Os idosos não participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para evitar a transmissão de 

conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade 
culturais. 

D) Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal não podem ser inseridos conteúdos 
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, como forma de eliminar o 
preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 
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52) O direito de cidadania não é só declaratório, isto é, não depende só de palavras ou texto de lei. 
Precisa ter processualidade, isto é, precisa tornar o acesso aos direitos em procedimentos na gestão 
da assistência social. Sob esta perspectiva, é INCORRETO afirmar que: 
A) Esses direitos precisam estar presentes na dinâmica dos benefícios, serviços, programas e projetos 

socioassistenciais. 
B) Os cidadãos precisam contar com locais onde possam se manifestar quanto à violação de seus direitos. 
C) O paradigma da universalização do direito à proteção social não supõe a ruptura com idéias tutelares e 

de subalternidade que (sub) identificam os cidadãos como carentes. 
D) A dinâmica da rede socioassistencial em defesa dos direitos de cidadania considera o cidadão e a família 

não como objeto de intervenção, mas como sujeito protagonista da rede de ações e serviços. 
 

53) Constitui um direito do Assistente Social: 
A) Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação 

em vigor. 
B) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 
C) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 

o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
D) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da 

população. 
 

54) O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal de base 
territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 
famílias/ano. Sobre o CRAS, é correto afirmar que: 
A) Executa serviços de proteção social especial, organiza e coordena a rede de serviços sócio assistenciais 

regionais da política de assistência social. 
B) Atua com famílias e indivíduos fora de seu contexto comunitário, visando a autonomia dos mesmos 

diante de sua situação sócio-familiar e comunitária. 
C) É responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias.  
D) A equipe do CRAS não deve prestar informação e orientação para a população de sua área de 

abrangência, restringindo sua ação ao processo de articulação com a rede de proteção social local no que 
se refere aos direitos de cidadania.  

 

55) Em relação aos conceitos básicos da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH) do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assinale a alternativa correta: 
A) Avaliação de desempenho é a apuração do desempenho efetivo do trabalhador, levando em consideração 

o desempenho individual e da equipe e desconsiderando a análise institucional. 
B) Educação permanente constitui-se no processo de permanente aquisição de informações pelo 

trabalhador, de todo e qualquer conhecimento, por meio de escolarização formal ou não formal, de 
vivências, de experiências laborais e emocionais, no âmbito institucional ou fora dele. 

C) Descentralização dos serviços de assistência social é a transferência exclusiva da gerência de ações para 
instâncias de gestão e decisão mais próximas dos usuários e beneficiários. 

D) Empregadores do SUAS são os gestores públicos dos serviços de assistência social, excetuando as 
entidades e organizações de assistência social. 

56) As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como 
planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e 
adolescentes. Sobre as entidades de atendimento é correto afirmar que: 
A) As entidades governamentais e não-governamentais estão dispensadas de proceder à inscrição de seus 

programas, especificando os regimes de atendimento, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

B) As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e 
à autoridade judiciária da respectiva localidade. 

C) As entidades que desenvolvem programas de abrigo não deverão adotar a preservação dos vínculos 
familiares como princípio. 

D) O dirigente de entidade de abrigo não é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. 
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57) A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que 
ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação dentre todas 
estas unidades de provisão de proteção social sob a hierarquia básica e especial e, ainda, por níveis de 
complexidade. Sobre benefícios, serviços, programas e projetos é correto afirmar que: 
A) Projetos caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em situação 

de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e 
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência e elevação do 
padrão de qualidade de vida. 

B) Programas compreendem ações integradas e não complementares. 
C) Serviços são atividades executadas pontualmente. 
D) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) compõe o nível de proteção social especial sendo repassado 

diretamente ao usuário. 
 

58) As ações na área de assistência social são organizadas em sistema descentralizado e participativo, 
constituído pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), que articule meios, esforços e recursos e por um conjunto de instâncias 
deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área. Sobre a organização e gestão da 
assistência social, é correto afirmar que: 
A) As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão 

as normas expedidas pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 
B) O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
C) As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à 

inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal. 

D) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não podem celebrar convênios com entidades e 
organizações de assistência social. 

 

59) Sobre o Conselho Tutelar e a execução de suas ações, é INCORRETO afirmar que o conselho 
poderá: 
A) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança. 
B) Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 
C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 

os direitos da criança ou adolescente. 
D) Destituir o pátrio poder dos pais ou responsáveis.  

 

60) O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta ou desacompanhado de 
seus familiares, quando assim o desejar ou, ainda, em instituição pública ou privada. Sobre o direito 
à habitação do idoso é correto afirmar que: 
A) A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada 

inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da 
família. 

B) Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica desobrigada a manter identificação externa 
visível. 

C) As instituições que abrigarem idosos são desobrigadas de manter padrões de habitação compatíveis com 
as necessidades deles. 

D) Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso não goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria sob nenhum aspecto. 
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 INSTRUÇÕES 
 Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa ou dissertativo/expositiva em 

prosa. 
 A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido. 
 À redação com menos de 80 (oitenta) palavras, será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por 

palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
 Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa. 
 Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 

• Fora do tipo ou tema proposto; 
• Que não estiver em prosa; 
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido 

global do texto; 
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 

 
 Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-

se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
 

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 
 

 
Sociedade sustentável 

 
Lendo o que tem saído na imprensa, ou conversando com outras pessoas sobre o tema da sustentabilidade, 

nas suas mais variadas formas e aplicações, percebi que a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro 
significado, talvez por ser um conceito novo e que só agora começa a ganhar importância em nossas vidas. 

Nestas últimas semanas em que escrevi o blog tive como principal intenção a divulgação do significado 
desse conceito. Acredito que para mudar o mundo temos que primeiro entender o conceito, depois avaliá-lo e 
discuti-lo para, em seguida, conscientizar as pessoas da necessidade da mudança. Aí sim poderemos partir para 
as mudanças, mesmo que enfrentemos grandes dificuldades.       

  ( Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/categoru/conscientizacao) 
 

O que é Sustentabilidade? 
 

Sustentabilidade é uma palavra importante para mim. Eu a considero estratégica para o nosso futuro, pois 
seu significado já tem e terá cada vez mais um papel relevante na evolução da humanidade. Mas para a grande 
maioria das pessoas esse não é um conceito claro. 

Por isso vou tentar explicar melhor o seu conceito. 
Segundo o dicionário Houaiss, sustentabilidade é: característica ou condição do que é sustentável − que 

pode ser sustentado; passível de sustentação. 
Essa definição é burocrática, nada conceitual. A definição correta de sustentabilidade na visão atual é 

atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Essa definição carrega uma nova 
percepção do que seja sustentável para o futuro de nossa espécie. Através dela fica claro que se não atendermos 
aos três aspectos, econômico, social e ambiental, não seremos sustentáveis para nós e para o meio ambiente. 

          (Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/o-que-e-sustentabilidade.html) 
 

 

*Observando o uso padrão culto da língua, produza uma redação dissertativo-argumentativa ou 
dissertativo-expositiva sobre o tema: 
 

“Com sustentabilidade, ainda é possível salvar a Amazônia e, conseqüentemente, o 
planeta.” 

 

REDAÇÃO 
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RASCUNHO - REDAÇÃO 
 

01__________________________________________________ 
02__________________________________________________ 
03__________________________________________________ 
04__________________________________________________ 
05__________________________________________________ 
06__________________________________________________ 
07__________________________________________________ 
08__________________________________________________ 
09__________________________________________________ 
10__________________________________________________ 
11__________________________________________________ 
12__________________________________________________ 
13__________________________________________________ 
14__________________________________________________ 
15__________________________________________________ 
16__________________________________________________ 
17__________________________________________________ 
18__________________________________________________ 
19__________________________________________________ 
20__________________________________________________ 
21__________________________________________________ 
22__________________________________________________  
23__________________________________________________ 
24__________________________________________________ 
25__________________________________________________ 
26__________________________________________________ 
27__________________________________________________ 
28__________________________________________________ 
29__________________________________________________ 
30__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


