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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique, também, se contém 50 (cinquenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso
contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

Fundaçã o Universitária de D esenv olvimento
de Extensão e Pe squi sa

Maceió/AL
Você confia no resultado!
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QUESTÃO 03 _______________________________

PORTUGUÊS

Tente outra vez

QUESTÃO 01________________________________

Raul Seixas

Entretanto

Tente!

Mart’nália

Levante sua mão sedenta

Não vá agora, deixa eu melhorar

E recomece a andar

Não fique triste, tudo vai passar

Não pense

É só ciúme, doença que contraí porque te amo demais

Que a cabeça aguenta

Mas também é loucura, loucura tem cura, ciúme também

Se você parar

E paixão é o que me faz bem

Não! Não! Não!

Entretanto não vá

Não! Não! Não!

Não vá me abandonar

Há uma voz que canta

Você é o remédio

Uma voz que dança

Que me tira do tédio, quando me faz amar

Uma voz que gira

[...]

(Gira!)
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/martalia/717507/>. Acesso em: 11 fev. 2017.

Os termos destacados expressam, respectivamente, relação
semântica, adequada ao contexto, de
A) concessão e conformidade.

Bailando no ar
Uh! Uh! Uh!
[...]
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48334/>. Acesso em: 12 fev. 2017.

B) acréscimo e sequência.

No texto, a palavra destacada que é

C) oposição e conclusão.

A) pronome relativo com função de sujeito.

D) adição e adversidade.

B) pronome relativo com função de objeto direto.

E) contraste e causa.

C) pronome relativo com função de complemento nominal.

QUESTÃO 02________________________________

D) conjunção integrante, introduzindo orações substantivas.

[...]

E) conjunção integrante, sem função nos versos.

QUESTÃO 04 _______________________________

4. Nada de exageros
Consumir dentro do limite das próprias economias é um bom
exemplo para as crianças. “Endividar-se para consumir não está
certo”, afirma a advogada Noemi Friske Momberger, autora do
livro A publicidade dirigida a crianças e adolescentes,
regulamentos e restrições. Isso vale tanto para as crianças como
para os pais. É preciso dar exemplo. Não adianta inventar regras
apenas para quem tem menos de 1 metro e meio. É preciso ajudar
as crianças a entender o que cabe no orçamento familiar.
“Explico para meus filhos que não podemos ter algumas coisas,
mesmo que muitos na escola tenham três vezes mais”, diz a
professora de Inglês Lucia Razeira, de 30 anos, mãe de Vitor, de
7, e Clara, de 10.
[...]
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI58402-15228,00EU+QUERO+EU+QUERO+EU+QUERO.html>. Acesso em: 07 fev. 2017.

Considerando as características predominantes, o gênero textual
A) é delimitado pela esfera do campo opinativo, uma vez que
defende o ponto de vista de que é preciso haver limites para
o consumo, por meio de três argumentos básicos.
B) é uma notícia, já que narra um fato verídico, com informações
sobre a necessidade de se ensinar os limites do consumo.
C) foi totalmente explicitado no recorte apresentado, já que diz
respeito a um artigo de opinião.
D) se enquadra no tipo narrativo, uma vez que há predomínio de
sequências descritivas.

Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/blog/2016/02/15/12-dicas-para-nao-esquecer-mudancasdo-novo-acordo-ortografico-da-lingua-portuguesa/>. Acesso em: 10 fev. 2017.

Na gravura, o personagem brinca com a reforma ortográfica. Com
relação ao emprego do hífen, assinale a alternativa correta quanto
à grafia da palavra.
A) Recém casado.
B) Mal entendido.
C) Semi-interno.
D) Superrevista.
E) Ante-aurora.

E) é seguramente uma reportagem em que se observam
argumentos do autor.
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QUESTÃO 05________________________________

QUESTÃO 06 _______________________________

Canção de nuvem e vento
Mario Quintana

Medo da nuvem
Medo Medo
Medo da nuvem que vai crescendo
Que vai se abrindo
Que não se sabe
O que vai saindo
Medo da nuvem Nuvem Nuvem
Medo do vento
Medo Medo
Medo do vento que vai ventando
Disponível em: <http://lpgabaritos.blogspot.com.br/2012/07/pronome-exercicios-2.html>.
Acesso em: 11 fev. 2017.

Que vai falando
Que não se sabe

Considerando a proximidade dos personagens, que se
manifestam verbalmente na gravura, aos objetos a que eles fazem
referência, quais pronomes demonstrativos preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas?

O que vai dizendo
Medo do vento Vento Vento
Medo do gesto

A) ESTA e ISSO.

Mudo

B) ESTA e ESTA.

Medo da fala

C) ESSA e ESTA.

Surda

D) ESSA e ESSA.

Que vai movendo

E) ESSA e ISSO.

Que vai dizendo
Que não se sabe...

QUESTÃO 07 _______________________________

Que bem se sabe
Que tudo é nuvem que tudo é vento
Nuvem e vento Vento Vento!
Disponível em: <http://mario-quintana-rh.blogspot.com.br/2013/09/cancao-de-nuvem-e-vento.html>.
Acesso em: 06 fev. 2017.

Dadas as afirmativas em relação ao poema,
I. A repetição dos termos e o uso de letras maiúsculas sugerem
o imenso pavor do eu lírico diante da nuvem que se avoluma
e da força do vento.
II. No contexto poético, o vento é personificado, pois o eu lírico
lhe confere ações humanas. Assim, fica evidente o uso da
linguagem conotativa.
III. O autor explora a repetição enfática de uma ou mais palavras
no início dos versos, o que caracteriza a figura de linguagem
denominada anáfora.
IV. No final do poema, o verso “Que não se sabe” é mudado por
“Que bem se sabe”. Essa alteração significa que o eu lírico
continuará temendo a nuvem e o vento.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) III e IV.
D) II e IV.
E) I e II.

ESTAMOS APRENDENDO MUITO
SOBRE A CULTURA RACIONAL,
SOBRE A SOLUÇÃO DE NOSSAS VIDAS.
Disponível em: <http://umvirgulacincoporcento.blogspot.com.br/>. Acesso em: 09 fev. 2017.

No trecho do quadro, é correto afirmar que a vírgula foi empregada
em um período
A) composto, para separar oração intercalada.
B) composto, para separar a oração principal da subordinada.
C) composto, para separar orações pertencentes a uma mesma
categoria.
D) simples, para separar termos de uma mesma função sintática.
E) simples, para isolar adjuntos adverbiais deslocados.
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QUESTÃO 08________________________________
Lendo o mundo e escrevendo a vida
O acesso à informação cada vez mais facilitado colocou às
claras dois fatos contraditórios. Por um lado, o jovem tem cada vez
mais textos à sua frente, quando acessa uma mídia social. Por outro
lado, ainda há muitas dificuldades que esse jovem enfrenta para
expressar suas ideias através de textos. Como isso ocorre e qual o
papel do educador na formação desse leitor escritor?

Difícil identificar o que amedronta mais um aluno: um texto
para ser interpretado ou uma folha em branco para que ele a
preencha produzindo seu próprio texto. Estes dois atos parecem
muito simples para quem analisa, fria e superficialmente, o
desenrolar dos ensinamentos a partir da primeira série do ensino
fundamental. A expectativa para que a criança comece a ler e
escrever, seja por parte dos pais, seja por parte dos educadores,
é muito grande; tanto que algumas crianças já vêm para a escola
quase alfabetizadas.
O desafio, porém, não é apenas colocá-la em contato com as
letras. Vai muito além disso. Há vários pequenos processos dentro
deste processo maior chamado leitura e escrita. Quando o texto
deixa de ser apenas um modelo do “bem falar e bem escrever”,
passa-se a estudar outras funções intrínsecas às suas mais
diversas finalidades. Um texto pode divertir, informar, sugerir,
entreter, apelar, insinuar, argumentar e assim por diante.
Como, então, aproximar o aluno deste mundo tão variado, fazendo
com que ele consiga enxergar essa diversidade e entendê-la?
[...]
LÍNGUA PORTUGUESA. Conhecimento Prático. Ed. Escala. n. 62. 2017.

Em se tratando dos aspectos estruturais e das estratégias
discursivas utilizadas pelo autor do texto, é válido afirmar que
A) há, no texto, opção em usar expressões que aludem à
abordagem temática do tipo bilateral quando se escreve:
“[...] Por um lado, o jovem tem cada vez mais textos à sua
frente, quando acessa uma mídia social. Por outro lado, ainda
há muitas dificuldades [...]”.
B) o ponto de interrogação em: “Como isso ocorre e qual o papel
do educador na formação desse leitor escritor?” pontua a
formulação de uma pergunta, cuja resposta se encontra no
primeiro parágrafo.
C) o segundo parágrafo apresenta, inicialmente, um conectivo de
conclusão, representado pela conjunção “porém”, que
estabelece uma relação de dedução, de fecho.
D) há, no contexto, predominância de traços descritivos
mesclados a comentários interpretativos do autor.
E) há, no contexto, relatos de fatos reais e cotidianos associados
a análises sentimentais e conflitos internos.

QUESTÃO 09 _______________________________
Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado
forma-se e forma ao ser formado.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34. ed. São Paulo:
Paz e Terra, 1996. p. 67.

No fragmento de texto, o vocábulo destacado se classifica-se
como
A) índice de indeterminação do sujeito.
B) parte integrante do verbo.
C) pronome apassivador.
D) pronome reflexivo.
E) partícula expletiva.

QUESTÃO 10 _______________________________
Crianças e adolescentes na Internet: a responsabilidade dos
pais ou responsáveis
Muito se discute sobre os eventuais benefícios ou malefícios
às crianças e adolescentes decorrentes do uso da Internet.
No Brasil, a preocupação justifica-se pelo número crescente de
acesso desses jovens à rede mundial de computadores. Embora
não se tenham dados estatísticos sobre o acesso dessa camada
da população brasileira, acredita-se que eles sejam responsáveis
pela maioria dos acessos à rede mundial de computadores.
Dados recentes demonstram que mais de 20 milhões de pessoas
acessam diariamente a Internet com os mais variados interesses
e necessidades, uma vez que ela acabou se tornando a
intermediária de relações pessoais e comerciais.
Quando a Internet é utilizada para obter-se informação com
vista a pesquisas, estudos, conversas entre amigos,
notadamente, concluir-se-ia que ela é um bem. Mas, ainda assim,
teríamos que especular sobre a fonte de informação e com quem
se relacionam esses jovens. Seria essa fonte segura? Seria essa
fonte capaz de prover informações confiáveis para contribuir com
o processo educacional? Seriam esses relacionamentos
estabelecidos com pessoas confiáveis? [...]
Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/criancas-adolescentes-na-internetresponsabilidade.html>. Acesso em: 10 fev. 2017.

Dadas as afirmativas sobre o texto,
I. O elemento articulador destacado Embora atribui ao contexto
uma relação semântica de concessão.
II. O vocábulo destacado que inicia uma oração subordinada
substantiva objetiva direta.
III. As palavras destacadas Internet, informação, pesquisas,
estudos e conversas representam mecanismos de coesão
semântica, já que exemplificam relação de hiperonímia e
hiponímia.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 11________________________________

QUESTÃO 13 _______________________________

Se, na educação básica, ____ homogeneidade de conteúdos
básicos é uma condição essencial de equidade e de cidadania, na
educação superior ____ insistência em um “modelo único” de
universidade tem levado na prática ____ consolidação das
desigualdades e ____ desqualificação da grande maioria dos
estudantes e seus cursos, por contraste com um suposto padrão
de "qualidade" que precisaria ser melhor explicitado e
compreendido.
CORRÊA, S. B.; MASSON, M. A. C. Indivíduo, universidade e sociedade brasileira. Brasília: Educação
Brasileira, 1995. p. 47.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as
lacunas do texto.
A) à / à / a / à
B) à / à / a / a
C) a / a / à / à
D) a / à / à / à
E) a / a / a / à

QUESTÃO 12________________________________

No que concerne aos aspectos morfossintáticos usados na
construção da primeira fala da tira, dadas as afirmativas,

Dia a dia acelerado
Com a mente inquieta, a ansiedade prejudica as atividades
do cotidiano – mais do que até um ansioso pode imaginar!
[...]
“Ansiedade é o excesso de futuro”, resume Marcelo Santiago,
coach de alta performance e palestrante motivacional. Marcelo
lembra um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo que constatou que 95% do sofrimento
humano é causado pelo pensamento e pela imaginação.
“As pessoas ficam presas ao passado e não conseguem se
desligar do ‘problema’ ou de um fato que já aconteceu ou então
estão preocupados demais com o futuro (‘pré-ocupar’ significa
ocupar-se antes). Às vezes, aquele filmezinho só acontece na
mente e nem chega de fato a acontecer. Isso acaba gerando
medo, estresse e ansiedade”, explica o coach.
SEGREDOS DA MENTE. Cérebro e Ansiedade. Ano 2. n. 3, 2017.

A propósito da concordância do verbo e do predicativo destacados
no texto, é correto afirmar que
A) não está de acordo com a norma padrão. Uma situação
análoga ocorre no fragmento “A maioria das pessoas ficaria
curiosa em saber o que ela quer falar...” .
B)

o singular é que é correto, para concordar com o núcleo do
sujeito simples, que é o substantivo humano.

C) o plural é que é correto, para concordar com o sujeito
composto pensamento e imaginação.
D) o singular é que é correto, porque o núcleo do sujeito é o
substantivo sofrimento.
E) é admissível o singular ou o plural.

Disponível em: <http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2012/03/regencia-verbal-i.html>.
Acesso em: 08 fev. 2017.

I. O pronome lhe encontra-se enclítico por não haver palavras
que o atraiam para antes da locução verbal.
II. Na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes
oblíquos é determinada pela eufonia. Considerando o
contexto em que se encontra, a posição do pronome lhe
poderia ser alterada, sem prejuízos à norma gramatical.
III. No contexto referente, o pronome oblíquo lhe desempenha
função sintática de adjunto adnominal.
IV. No contexto referente, o verbo ensinar tem sentido de
doutrinar. Assim, quanto à regência, ensinar é verbo
intransitivo.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) III e IV.
D) II e IV.
E) I e II.

QUESTÃO 14 _______________________________
Qual a diferença entre robô, androide e ciborgue?
Robôs são máquinas que fazem tarefas pré-programadas de
forma autônoma. Quando o robô tem aspecto humano é um
androide. Já os ciborgues são híbridos: parte humanos, parte
máquinas.
Disponível em: <super.abril.com.br/blog/oraculo/qual-a-diferenca-entre-robo-androide-e-ciborgue>.
Acesso em: 04 abr. 2017.

No contexto, os verbos destacados possuem valores semânticos
do presente do indicativo e sugerem noções
A) de presente em relação a um fato passado.
B) que não se referem a um tempo específico.
C) que perduram depois do momento da fala.
D) corriqueiras, habituais ou repetitivas.
E) de futuro próximo ou indeterminado.
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QUESTÃO 15________________________________

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16 _______________________________
A tabela apresenta os preços de garrafas de 5 litros de detergente
de marcas diferentes, ao longo de quatro meses, praticados por
um supermercado.

Se Solange e Benedita são clientes fiéis desse supermercado e a
primeira adota o sistema de compra pelo menor preço, e a
segunda, o de maior preço, sem levar em conta a compra do mês
anterior (“melhor preço, melhor qualidade”, repetia ela), qual a
média mensal da economia que fez Solange nesses quatro meses
em relação ao gasto de Benedita?
A) R$ 21,40
B) R$ 13,35
C) R$ 8,05
D) R$ 7,80
Disponível em: <http://labjosefabotelho.blogspot.com.br/2016_02_01_archive.html>.
Acesso em: 06 fev. 2017.

A respeito das ações enumeradas no texto, verifica-se que
A) as nove ações apresentam sintaticamente a mesma
transitividade verbal.
B) somente oito, das nove ações, apresentam sintaticamente a
mesma transitividade verbal.

E) R$ 2,30

QUESTÃO 17 _______________________________
Das premissas,
I. Ana gosta de queijo ou Maria não gosta de caju.
II. Bárbara gosta de tapioca e Ana não gosta de queijo.
III. Pedro gosta de batata doce somente se Maria gosta de caju.

C) somente sete, das nove ações, assemelham-se quanto à
transitividade verbal.

é correto inferir que

D) somente três, das nove ações, classificam-se como verbos
intransitivos.

B) Bárbara não gosta de tapioca.

E) somente três, das nove ações, classificam-se como verbos de
ligação.

A) Pedro não gosta de batata doce.
C) Pedro gosta de batata doce.
D) Ana gosta de queijo.
E) Maria gosta de caju.

QUESTÃO 18 _______________________________
Na penúltima semana de aulas do ano letivo, o professor de
futebol de uma escola fez uma enquete sobre que atividade seria
desenvolvida em cada uma das duas últimas aulas do ano:
condicionamento físico ou rachão. Com o resultado em mãos, o
professor acertou com os alunos que a decisão seria deixada para
a sorte: antes de cada aula seria lançado um dado e se o resultado
fosse um número par ou um número menor que 3, o desejo de
todos os alunos (rachão, naturalmente; como costuma acontecer,
os alunos detestavam a atividade física) seria realizado. Qual a
probabilidade de os alunos participarem felizes das duas últimas
aulas de futebol?
A) 83,3%
B) 75,0%
C) 69,4%
D) 66,7%
E) 44,4%
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QUESTÃO 19________________________________

QUESTÃO 22 _______________________________

Para promover uma discussão com sete alunos e o tutor da
disciplina, um professor arrumou a sala como mostra a figura.

Na figura, o triângulo ADE é retângulo e está inscrito em uma
circunferência de raio 10 cm. Se os triângulos ABC e BCD são
iguais e o menor cateto do triângulo ADE mede 12 cm, qual o valor
da área do triângulo ABC em cm2?

Se o tutor sentar em uma cadeira ao lado da mesa do professor,
de quantas formas distintas ele e os alunos podem ser distribuídos
nas cadeiras a eles destinadas?
A) 181 440

A) 6√34

B) 80 640

B) 32

C) 40 320

C) 16

D) 10 080

D) 10,67

E) 5 040

E) 3√11

QUESTÃO 20________________________________

QUESTÃO 23 _______________________________

Considerando que os símbolos ¬, ∧, ∨, ∀ e ∃ representam
negação, conjunção, disjunção, quantificador universal e
quantificador existencial, respectivamente, dados os pares de
fórmulas,
I. ∃x(P(x) ∧ ¬Q(x)) e ∃x(¬P(x) ∧ ¬Q(x))
II. ∃x(P(x) ∧ ¬Q(x)) e ∃x(P(x) ∧ Q(x))
III. ∀x(P(x) ∧ ¬Q(x)) e ∀x¬(¬P(x) v Q(x))

Para angariar recursos para formatura, os 45 estudantes (dois
terços do sexo masculino e o restante do sexo feminino) do nono
ano de uma escola decidiram coletar 10 000 latas de refrigerantes
para reciclagem. Se cada aluno comprometeu-se a trazer 10 latas
por semana e cada aluna a trazer 5 latas na primeira semana e a
dobrar a quantidade a cada semana, em quantas semanas a meta
será atingida?
A) 6

IV. ∀x(P(x) ∧ ¬Q(x)) e ¬∀x(P(x) ∧ ¬Q(x))

B) 7

verifica-se que há equivalência das fórmulas em

C) 8

A) III, apenas.

D) 10

B) I e IV, apenas.

E) 11

C) II e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.

QUESTÃO 24 _______________________________

E) I, II, III e IV.

Considerando que os símbolos ∧, → e ↔ representam conjunção,
implicação e bimplicação, dadas as afirmativas sobre conjuntos,

QUESTÃO 21________________________________
Considerando que os símbolos ¬, ∧, ∨ e → representam negação,
conjunção, disjunção e implicação, respectivamente, dadas as
fórmulas,
I. (A → ¬(A ∧ B)) → B
II. (¬A ∧ ¬B) → ¬(A ∧ B)
III. (A → ¬(¬A ∧ B)) → (B ∧ ¬B)
verifica-se que é(são) contradição(ões)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.

I. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) → (A = B), quaisquer que sejam os conjuntos
A e B.
II. (A ⊆ C) ∧ (B ⊆ C) → (A = B), quaisquer que sejam os conjuntos
A, B e C.
III. (A ∪ B = A) ↔ (A ∩ B = A), quaisquer que sejam os conjuntos
A e B.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) I, apenas.

E) I, apenas.
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QUESTÃO 25________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Se as afirmativas:
I. Se Francisco for à aula de Matemática, terá atividades para
casa;
II. Se Francisco tem atividades para casa, então precisa
agendar um tempo para o estudo;
III. Francisco não tem atividades para casa.
são verdadeiras, então Francisco não
A) tem atividades para casa e não precisa agendar um tempo
para o estudo.
B) precisa agendar um tempo para o estudo e foi à aula de
Matemática.
C) precisa agendar um tempo para o estudo e não foi à aula de
Matemática.
D) foi à aula de Matemática e precisa agendar um tempo para o
estudo.
E) foi à aula de Matemática e não tem atividades para casa.

QUESTÃO 26 _______________________________
Sobre o Serviço Social Brasileiro e o exercício profissional
mediado pelo Projeto Ético-Político, é correto afirmar:
A) a partir de 1979 se desenvolve e se consolida um projeto
profissional, conquistado por meio de reformas estatais
sociais
e
econômicas,
ainda
em
curso
na
contemporaneidade.
B) mais de duas décadas de consolidação do projeto profissional
crítico e as respostas às demandas da classe trabalhadora
são mediadas pelas indicações desse projeto profissional.
C) o projeto profissional defende a superação da democracia
burguesa por uma sociedade emancipada, com liberdade e
sem exploração do homem pelo homem.
D) desde a década de 60 (séc. XX), vem-se institucionalizando
um novo projeto de profissão, sintonizado com os diversos
interesses sociais da sociedade.
E) desde 1950 o Serviço Social Brasileiro vem passando por
grandes transformações no plano teórico-metodológico.

QUESTÃO 27 _______________________________
Sobre o trabalho do Assistente Social em tempo de capital fetiche,
Marilda Iamamoto (2007), ao analisar o projeto ético político
profissional e o trabalho assalariado dos Assistentes Sociais,
defende a tese de que:
I. há, por um lado, uma relativa autonomia dos Assistentes
Sociais na condução da sua profissão na sociedade;
II. a autonomia profissional é condicionada pelas lutas
hegemônicas em que pese à direção social projetada pelos
Assistentes Sociais;
III. o estatuto de trabalho alienado pelo capital põe
condicionantes limitativos na autonomia do Assistente Social
em seu exercício profissional;
IV. verifica-se um campo de possibilidades prático-teórica entre
o projeto profissional e a condição de trabalhador assalariado.
Dos itens, verifica-se que estão corretos apenas
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) III e IV.
D) II e III.
E) I e IV.

QUESTÃO 28 _______________________________
Quando a política social é entendida como técnica social aplicada
para adequar a realidade ao movimento da história, em função de
promover a normalidade social, mediante o estabelecimento do
consenso pelo Estado que representa a sociedade, pode-se
afirmar que essa concepção de política social é sustentada pelo
método
A) tomista.
B) dialético.
C) progressista.
D) funcionalista.
E) interacionista.
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QUESTÃO 29________________________________

QUESTÃO 32 _______________________________

Dadas as afirmativas a respeito do que é estabelecido pela
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente,

De acordo com o Código de Ética Profissional de 1993, no
capítulo III, que trata das relações dos Assistentes Sociais com
outros profissionais, o Assistente Social:

I. Uma gestante que manifeste interesse em entregar seu filho
para adoção deve ser obrigatoriamente encaminhada, sem
constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

I. em caso de emergência, poderá intervir na prestação de
serviços sem imediata informação, mesmo que o serviço
esteja sendo desenvolvido por outro profissional;

II. O componente especializado dos serviços de Assistência
Social é o Conselho Federal de Serviço Social.

II. deverá repassar ao seu substituto
necessárias à continuidade do trabalho;

III. Na hipótese de internação de um adolescente, o
estabelecimento de atendimento à saúde deve proporcionar
condições para a permanência em tempo integral de um dos
pais ou responsável.

III. deve respeitar as normas e os princípios éticos das outras
profissões.

verifica-se que está(ão) correta(s)

as

informações

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.

A) I, II e III.

C) I e III, apenas.

B) II e III, apenas.

D) II, apenas.

C) I e III, apenas.

E) I, apenas.

D) II, apenas.

QUESTÃO 33 _______________________________

E) I, apenas.

QUESTÃO 30________________________________
A perícia é um instrumento que faz parte da metodologia de trabalho
do Assistente Social para trazer à tona o conhecimento do sujeito
por meio da dinâmica dos processos sociais. Uma perícia solicitada
a um Assistente Social é denominada
A) relatório social.
B) parecer social.

Dadas as afirmativas quanto ao Estatuto do Idoso,
I. A obrigação alimentar é solidária.
II. As transações referentes a alimentos poderão ser celebradas
perante o Promotor de Justiça.
III. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições
econômicas de prover o seu sustento, esse provimento será
imposto ao Poder Público no âmbito da assistência social.
verifica-se que está(ão) correta(s)

C) perícia social.

A) I, II e III.

D) termo social.

B) II e III, apenas.

E) laudo social.

C) I e III, apenas.

QUESTÃO 31________________________________

D) II, apenas.

Dadas as afirmativas, sobre as condições histórico-sociais da
emergência do Serviço Social,

E) I, apenas.

I. A gênese do Serviço Social está imbricada com a sociedade
burguesa e o fenômeno da exploração, peculiaridades que
decorrem da transição à organização monopólica do capital.
II. A particularidade da gênese do Serviço Social se esgota,
somente, no surgimento da questão social em sua dimensão
abstrata.
III. Na bibliografia que aborda o surgimento do Serviço Social, há
vasta determinação que vincula essa profissão com as
peculiaridades da questão social, na sociedade burguesa, em
sua fase monopólica.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.

QUESTÃO 34 _______________________________
A organização e a condução do trabalho do Assistente Social na
política de educação, em conformidade com o Projeto Ético
Político Profissional, devem pautar-se:
I. na compreensão do significado da política educacional nos
processos de reprodução social da força de trabalho;
II. no significado de educação numa perspectiva emancipadora;
III. na identificação dos principais sujeitos políticos e de seus
respectivos projetos educacionais em disputa na sociedade e
suas expressões nas legislações no âmbito da política de
educação;
IV. no reconhecimento das particularidades da política
educacional no âmbito em que atua para a construção e no
reconhecimento dos limites de um projeto de intervenção
eficiente.

D) II, apenas.

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)

E) I, apenas.

A) I, II, III e IV.
B) I, II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) II, apenas.
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QUESTÃO 35________________________________

QUESTÃO 37 _______________________________

Ao tratar do Estado e da questão social no capitalismo dos
monopólios, José Paulo Netto (2001) afirma:

Maria, Assistente Social conceituada na cidade de Maceió,
formada há mais de 10 anos e com vasta experiência profissional
na política da saúde, coordenou um programa social de atenção à
criança e ao adolescente, junto com Rita, outra Assistente Social,
recém-formada e sem experiência na área. No exercício de sua
função, Maria tinha acesso à população usuária do referido
programa, às informações institucionais e influência junto ao poder
público. Chegando à coordenação do referido programa, Rita
constatou que Maria emprestava seu nome e seu registro
profissional a ONGs e empresas, para que pudessem concorrer
em editais de projetos na área de responsabilidade social junto às
crianças e aos adolescentes. Com base na Resolução do
CFESS, nº 273, de 13 de março de 1993, que institui o Código de
Ética Profissional dos Assistentes Sociais, no capítulo II, que trata
das relações com as instituições empregadoras e outras, dadas
as proposições,

I. é somente no estágio monopolista do capitalismo que a
questão social é alvo de uma intervenção contínua e
sistemática do Estado mediante políticas sociais;
II. a questão social se põe como objeto de intervenção do
Estado, no capitalismo concorrencial, de maneira planejada,
para assistir aos trabalhadores em situação de risco social e
pessoal;
III. no capitalismo monopolista, é somente o exército industrial de
reserva que deve ser objeto de políticas sociais públicas;
IV. tudo que se articula às questões internas e externas para
produção capitalista monopolista, está relacionado às
funções econômicas e políticas do Estado burguês, incluindo
as políticas sociais.
Dos itens, verifica-se que estão corretos

I. Rita, mesmo não tendo experiência como Assistente Social,
tem o dever de denunciar quando os princípios e diretrizes do
Código de Ética estiverem sendo burlados.

A) I, II, III e IV.
B) III e IV, apenas.

II. No presente caso, Maria agiu corretamente porque tem
experiência na área da saúde e pode contribuir com outras
instituições emprestando seus dados profissionais, pois tratase da autonomia profissional a que ela tem direito.

C) II e III, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) I e II, apenas.

QUESTÃO 36________________________________
Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado pela
Lei nº 13.146/2015, fazendo alusão às políticas sociais, dadas as
afirmativas,
I. A pessoa com deficiência terá tratamento diferenciado em
relação à igualdade de oportunidades em função das políticas
sociais.
II. Uma das críticas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência de
2015 é não fazer menção ao acesso a informações e
disponibilização de recursos de comunicação.
III. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento
prioritário, sendo que, nos serviços de emergência públicos e
privados, a prioridade deverá ser condicionada aos protocolos
de atendimento médico.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) I, apenas.

III. O tráfico de influência é permitido, uma vez que Maria, por ser
uma profissional conceituada, pode dispor do seu nome e do
seu registro profissional para ajudar a captar mais recursos
para área de proteção à saúde de crianças e adolescentes.
IV. Rita não tem o dever de denunciar o empréstimo do nome e
do registro profissional, porque a experiência e a competência
de Maria são reconhecidas e comprovadas.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) II, III e IV.
B) III e IV.
C) I e III.
D) I e II.
E) I.

QUESTÃO 38 _______________________________
O Benefício de Prestação Continuada – BPC é a garantia de um
salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. O
pagamento desse benefício cessa:
I. no momento em que forem superadas as condições que lhe
deram origem;
II. em caso de morte do beneficiário;
III. no caso de não atualização do cadastro pelo beneficiário, que
deve ser feito a cada ano.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 39________________________________

QUESTÃO 42 _______________________________

Dadas as afirmativas sobre a inserção do Assistente Social na
área da educação no Brasil,

A atuação do Assistente Social na política de educação na
contemporaneidade deve contemplar qual defesa?

I. A presença do Assistente Social na área da educação
remonta a década de 30 (séc. XX), portanto, desde a origem
da profissão.

A) De que os discursos construídos no cotidiano escolar e
profissional de inclusão, exclusão, parcerias com
organizações governamentais e não governamentais,
desenvolvimento do altruísmo, educação para todos e
responsabilidade social, são, também, princípios do Projeto
Ético Profissional do Serviço Social.

II. Foi construído um grupo de estudos, nos anos de 1980, pelo
conjunto CFESS/CRESS, abrindo as discussões sobre
Educação e Serviço Social, em função da conjuntura
brasileira de redemocratização.
III. A partir da década de 90 (séc. XX), verifica-se o
amadurecimento teórico-metodológico da profissão e um
aumento do Serviço Social na área da educação.
IV. Desde 1995, houve um crescente número de trabalhos
inscritos nos congressos brasileiros de Assistentes Sociais,
apresentados em grupos temáticos, em Salvador.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) I, III e IV.

B) De que o termo inclusão social, que atravessa a política de
educação, fundamental ao trabalho do Assistente Social, tem
contribuído para fomentar uma cultura de igualdade social na
escola, por se buscar uma leitura clara e profunda da
realidade social.
C) De que a educação é um direito humano-social, materializado
por meio da política de educação, de forma a colocar ao
alcance de todos os conhecimentos, a cultura e a tecnologia
socialmente produzidos.
D) Da universalização do acesso à educação pelos programas
sociais voltados à educação em interface com outras políticas
sociais, dirigidos aos segmentos sociais, particularmente aos
que deles necessitam.

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

QUESTÃO 40________________________________
O parecer social deve ser elaborado com a observação e a
realização do estudo socioeconômico de uma determinada
situação social. Sobre o parecer social, é correto afirmar:
A) deve exprimir a opinião pessoal sobre a referida situação em
consonância com o objetivo que deu causa ao parecer.
B) o Assistente Social poderá emitir o parecer social somente
mediante demanda apresentada pelas instituições.
C) o Assistente Social deverá perceber em quais situações
caberá a realização do parecer social.
D) deve o parecer permanecer no prontuário do Serviço Social,
em arquivo de uso coletivo.
E) o Assistente Social pode definir a concepção do benefício ou
da avaliação médico-pericial.

QUESTÃO 41________________________________
Dadas as atribuições,

E) De que a garantia do acesso e da permanência na educação
escolar dos diversos segmentos prescinde de uma análise
sobre os projetos educacionais em disputa na sociedade.

QUESTÃO 43 _______________________________
Dadas as afirmativas sobre o controle democrático das políticas
sociais públicas no Brasil,
I. Foi proposto nos anos de 1980 em um contexto de
mobilização da sociedade civil, que culminou na Constituição
de 1988.
II. A sua implementação aconteceu nos anos de 1990, em pleno
período de regressão dos direitos sociais.
III. Com a Constituição de 1988, houve um novo pacto federativo,
que reconheceu o município como ente autônomo da
federação.
IV. Desde os anos de 1980, os assistentes sociais incorporaram
às suas pesquisas e intervenções o controle democrático das
políticas sociais públicas, mediante a implementação dos
conselhos e a articulação com os movimentos sociais em
efervescência nesse período.

I. Execução de ações de vigilância sanitária.

verifica-se que estão corretas apenas

II. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para
consumo humano.

A) II, III e IV.

III. Participação no controle e na fiscalização da produção e
utilização de substâncias e produtos psicoativos.

C) III e IV.

verifica-se que está(ão) incluída(s) no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS)

B) I, II e III.
D) I e IV.
E) I e II.

A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) II, apenas.
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QUESTÃO 44________________________________

QUESTÃO 47 _______________________________

Dadas as afirmativas quanto ao Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741,
de 1 de outubro de 2003, em seu capítulo VIII, que trata sobre a
assistência social,

Dadas as afirmativas sobre a Seguridade Social Brasileira,
segundo Boschetti (2009),

I. Todas as entidades de longa permanência são obrigadas a
firmar contratos com a pessoa idosa abrigada.
II. A assistência social deverá ser prestada exclusivamente pelo
que determina a Lei Orgânica da Assistência Social.
III. É vedada a cobrança de participação do idoso no custeio da
entidade filantrópica que o abrigue.
verifica-se que está(ão) correta(s)

I. Os princípios do modelo bismarckiano predominaram na
previdência social e os do modelo beveridgiano orientam a
atual política de saúde, exceto o auxílio doença.
II. A lógica do seguro social desde 1920 até a Constituição de
1988 é garantir ao trabalhador o direito à proteção social
ilimitada.
III. A seguridade social brasileira se situa entre o seguro e a
assistência social.
IV. A lógica do seguro estruturou e estabeleceu os critérios de
acesso à previdência e à saúde desde o ano de 1923 até a
Constituição Federal de 1988.

A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.

verifica-se que estão corretas apenas

D) III, apenas.

A) II, III e IV.

E) I, apenas.

B) I, III e IV.

QUESTÃO 45________________________________

C) II e IV.

Dadas as afirmativas, sobre o Estado de Bem-estar Social em uma
visão conservadora,

D) I e III.

I. É altamente eficiente porque impulsiona a competitividade.
II. Constitui-se em uma intromissão no bem-estar e nas
liberdades individuais.
III. É produtivo porque diminui a burocracia pública, retirando
recurso e capital do setor produtivo.
verifica-se que está(ão) correta(s)

E) I e II.

QUESTÃO 48 _______________________________
Dadas as afirmativas a respeito da funcionalidade da política
social no capitalismo monopolista,
I. Equivale, somente, a capacidade de mobilização da classe
trabalhadora.
II. Faz parte de um complexo e complicado jogo, do qual
protagonistas e demandas são atravessados por
contradições do capital x trabalho, além de confrontos e
conflitos.

A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.

III. É um produto das estratégias antecipadas do Estado em
função de uma “tensão bipolar”.

E) I, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

QUESTÃO 46________________________________
Na contemporaneidade, o desenvolvimento tecnológico e as
lesões à saúde dos trabalhadores se tornaram contundentes.
Dadas as afirmativas sobre essa particularidade histórica e a
cobertura da política pública de saúde,

A) II e III.
B) I e III.
C) I e II.
D) III.

I. As mudanças no mundo do trabalho têm repercutido
negativamente na saúde da classe trabalhadora, em virtude
das LER/DORT e sofrimento psíquico.

E) II.

II. Com o SUS se construiu uma tradição nos serviços de saúde
sobre os determinantes sociais dos agravos à saúde do
trabalhador, rompendo com o aspecto individualista da
relação saúde-doença.

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS):

III. Ainda que os diagnósticos sobre os agravos à saúde do
trabalhador sejam precisos, há dificuldade de se identificar se
o dano foi produzido no trabalho ou pelo trabalho.

II. estabelece que um dos objetivos da Assistência Social no
Brasil é a proteção à maternidade;

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) II e III.

QUESTÃO 49 _______________________________

I. garante um salário mínimo de benefício mensal aos idosos
que não têm meios de prover a própria manutenção;

III. institui a supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica como um dos
princípios da Assistência Social no Brasil.

B) I e III.

Das afirmativas, verifica-se que está(ão) correta(s)

C) I e II.

A) I, II e III.

D) III.

B) II e III, apenas.

E) I.

C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 50________________________________
A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, conforme Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, dispõe sobre:
I. as diferenças entre deficiência, deficiência permanente e
incapacidade;
II. a categorização das deficiências auditiva, física, mental e
visual;
III. a reabilitação ou habilitação das pessoas portadoras de
deficiência, inseridas ou não, no Regime Geral de Previdência
Social;
IV. os direitos da pessoa portadora de deficiência, em
consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) IV, apenas.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de eliminação
do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso no momento de sua
saída em definitivo do Local de Prova.
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EDITAL Nº 01/2017 – Município de Maceió/AL
7.1. A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço
eletrônico: www.copeve.ufal.br, na data provável de 11/05/2017, a partir das 21h00.
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