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PORTUGUÊS I 
 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 

“Meio fora de moda nos dias de hoje, o filósofo Karl 
Marx cunhou frases antológicas. Uma delas dizia que a 
humanidade não se coloca problemas que não possa 
resolver. Tomara que esteja certo. A indústria farmacêutica, 
os governos e os planos de assistência médica têm diante 
de si uma equação que parece sem solução – e dela 
depende a saúde da população mundial. De um lado, está 
a impressionante evolução tecnológica de medicamentos, 
equipamentos e tratamentos no campo da saúde. Mas cada 
novo remédio de última geração ou equipamento médico 
digital recém-lançado transforma-se numa espécie de 
fermento para os custos dos tratamentos de saúde. E daí 
surge o outro lado da equação: cada vez menos, pessoas 
têm condição de arcar com os preços de tratamentos 
médicos.” 

(Dinheiro, maio 2006) 
 

01. Sobre o texto, pode-se inferir: 
 
A) A frase do filósofo Karl Marx, mesmo estando ele fora de 

moda, constitui uma verdade inquestionável. 

B) O avanço tecnológico tanto ajuda a população como a 
prejudica. 

C) Os tratamentos médicos e remédios são cada vez mais 
eficazes; por isso, menos pessoas podem custeá-los. 

D) Embora seja difícil equacionar o problema abordado, o autor 
do texto, ao citar Karl Marx, afirma que haverá uma solução. 

E) Como os tratamentos médicos e remédios ficam mais 
dispendiosos com a tecnologia, a sociedade encontrará um 
meio de custeá-los. 

 
 

02. Dadas as assertivas, 

 

I. O termo se (linha 3) é uma partícula expletiva ou de 
realce porque pode ser retirada do texto sem alterar o 
seu sentido. 

II. O termo se (linha 11) é uma partícula apassivadora.  

III. Os verbos cunhar (linha 2) e arcar (linha 14) estão 
usados em linguagem denotativa.  

IV. A expressão “espécie de fermento para os custos dos 
tratamentos de saúde” (linhas 11-12) constitui uma 
linguagem metafórica.  

 
verifica-se que 

 

A) I e IV são falsas. 

B) I e IV são verdadeiras. 

C) I, II e III são falsas. 

D) III e IV são falsas. 

E) somente a II é verdadeira. 

 

03. Dados os períodos seguintes, que podem possuir alguma 
violação gramatical, 

 

I. José irritou-se quando ficou ao par do assunto.  

II. O juiz não aceitou o mandato de segurança impetrado 
pelo advogado.  

III. Os motoristas vivem dando freadas para não serem 
multados pelos controladores de trânsito. 

IV. Dez anos são pouco tempo par se tentar recuperar uma 
floresta. 

V. Eu prefiro mais a comissão de comissário. 

 

verifica-se que 
 

A) somente dois estão corretos. 

B) somente três estão errados. 

C) somente três estão corretos. 

D) somente um está correto. 

E) todos estão errados. 

 
 
04. Há uma desordenação nos trechos seguintes, que 

constituem um texto. Ponha-os em ordem e, em seguida, 
assinale a seqüência correta. 

 
(   ) O Plasma Cluster, desenvolvido e produzido pela Sharp, 

purifica o ar da sua casa. 

(  ) É um aparelho feito sob medida para quem mora em 
grandes centros urbanos. 

(   ) Portanto, pelo menos no lar, pode-se ter ar puro. 

(  ) Em cidades como São Paulo, por exemplo, o nível de 
poluição é altíssimo. 

(   ) Pode parecer mero detalhe, até desnecessário. Não é. 

 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

C) 3 – 5 – 4 –2 – 1  

D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 

E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 

 
 
05. No texto “A bicicleta da Scott USA mostra como os 

equipamentos tornaram-se cruciais no desempenho de cada 
atleta. Além de ser produzida em fibra de carbono, ela tem 
um sistema de tração e uma suspensão que faz com que o 
ciclista tenha a impressão de pedalar nas nuvens”, a 
expressão além de tem valor de 

 

A) concessão. 

B) adição. 

C) conseqüência. 

D) causa. 

E) finalidade. 
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As questões 06 e 07 referem-se ao texto seguinte. 
 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

“Cada vez mais se reconhece que o problema da droga 
é um verdadeiro mosaico de situações diversas, não 
havendo, portanto, um remédio único e universal para todos 
os casos. Cada sociedade deve abordar o seu problema de 
drogas de forma condizente com o seu contexto 
sociocultural, o que não quer dizer que um país não possa 
aproveitar a experiência do outro.” 

 
06. Dadas as assertivas sobre o texto, 

 
I. Como todos os países possuem problemas com o uso 

das drogas, precisam aproveitar as idéias uns dos 
outros para buscar uma solução.  

II. O problema do uso de drogas não pode ser eliminado 
de uma forma única e universal, uma vez que essa 
situação está ligada ao contexto sociocultural em que 
ocorre; assim, deve ser abordado de maneira particular.  

III. Mesmo sendo variadas as situações sobre o problema 
da droga, não se pode dizer que não haja uma forma 
única de resolvê-lo.  

 
verifica-se que 

 
A) há duas informações falsas. 

B) há apenas uma informação falsa. 

C) as três informações são falsas. 

D) há duas informações verdadeiras. 

E) a informação III é verdadeira. 

 
07. O termo mosaico (linha 2), no texto, significa 

 
A) equivocação. 

B) labirinto. 

C) compreensão. 

D) diversidade. 

E) equivalência. 

 
08. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto seguinte. 

 

“O empresário sabe que, por ______ de uma carteira 
poderosa de marcas, ______ ter prateleiras abundantes para 
colocar seus produtos ao alcance do consumidor. ______, ele 
está criando uma rede de lojas – batizada One Store.” 

 

A) de trás – são imprescindíveis – Por isso 

B) trás – é imprescindível – Por isso 

C) traz – é imprescindível – No entanto 

D) trás – são imprescindíveis – Por isso 

E) traz – é imprescindível – Por isso 

 
 
 

As questões de 09 a 12 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 

“Vem de vez em quando aqueles sinais, aqui e acolá, 
que reacendem uma pitada de esperança. Outro desses foi 
cravado na semana passada com o resultado de 
recuperação da indústria. Em fevereiro último, o setor 
registrou 5,4% de crescimento em relação ao mesmo mês 
do ano anterior e 1,2% de aumento comparando fevereiro e 
janeiro. Os dados alvissareiros deram toda a pinta de que a 
indústria pode estar acelerando rumo a um novo ciclo de 
expansão, desta feita, espera-se, consistente. Várias 
empresas estão informando ao mercado que suas 
respectivas retomadas de produção superam o percentual 
de 10% no acumulado dos três primeiros meses do ano. É 
uma onda ainda em movimento. E na toada em que vai, 
levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a rever 
para cima seus prognósticos do PIB. O que todo ambiente 
produtivo nacional e investidores em geral querem, e 
aguardam com ansiedade, é o sacramento da promessa de 
“espetáculo do crescimento” desenhada ainda nos 
primórdios do governo. Na contagem mundial que coloca 
países vizinhos e até os dos continentes mais ricos numa 
cadência de avanço até duas ou três vezes maior que a do 
Brasil, todo e qualquer atraso numa política de 
desenvolvimento faz diferença. Os exemplos da China e da 
Índia, que viraram coqueluche para os investidores, estão 
aí para provar.” 

(Dinheiro, abr. 2006; adaptado) 
 
09. Das assertivas propostas, qual a que não está de acordo 

com o texto?                                     
 

A) O setor industrial cresceu consideravelmente de 2005 até 
agora. 

B) A expectativa do autor é que a mudança na indústria seja 
sólida. 

C) Em verdade, o plano de desenvolvimento esperado para o 
Brasil ainda se encontra no âmbito do ideal. Isso ainda é 
visto como uma expectativa pelo setor produtivo e por 
investidores. 

D) A China e a Índia superam os índices de crescimento do 
Brasil em duas ou três vezes mais. 

E) A Confederação Nacional da Indústria revê seus 
prognósticos em função da evidência de crescimento. 

 
10. A expressão “os dados alvissareiros” (linha 7) equivale a 
 
A) dados pesquisados com cautela. 

B) dados pesquisados açodadamente. 

C) dados auspiciosos. 

D) dados falhos. 

E) dados elementares. 

 

11. Identifique a expressão que está com linguagem denotativa, 
considerando o contexto em que se encontra. 
 

A) “outros desses foi cravado na semana passada” (linhas 2-3) 

B) “a indústria pode estar acelerando” (linhas 7-8) 

C) “a um novo ciclo de expansão” (linhas 8-9)  

D) “e na toada em que vai” (linha 13) 

E) “numa cadência de avanço” (linhas 20-21) 
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12. Dadas as assertivas referentes à gramática normativa, 
 

I. Há, no primeiro período, uma violação à concordância. 

II. A expressão de esperança (linha 2) é objeto indireto.  

III. A construção desta feita (linha 9) expressa uma idéia 
de conclusão; por isso, deve ser antecedida de um 
ponto-e-vírgula, e não de uma vírgula.  

IV. No contexto, o se, em espera-se (linha 9), é uma 
partícula de indeterminação do sujeito.  

 
verifica-se que 
 

A) I e II são falsas. 

B) todas são verdadeiras. 

C) somente a III verdadeira. 

D) I e IV são verdadeiras. 

E) II e IV são falsas. 

 
As questões de 13 a 15 referem-se ao texto seguinte. 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era 
homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, 
nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que 
remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não 
tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois 
de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias 
recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui 
para a residência do coronel.” 

(Machado de Assis)
 
 
13. Qual das assertivas abaixo não tem coerência? 

A) Sendo o coronel um homem insuportável, ninguém o 
aturava. 

B) Embora fosse insuportável, ninguém o aturava. 

C) Ninguém aturava o coronel. Ele era insuportável. 
D) Era um homem insuportável, e ninguém o aturava. 

E) O coronel era um indivíduo insuportável; por isso, ninguém o 
aturava. 

 
14. Há uma informação incorreta com relação ao texto. 

Identifique-a.  
 
A) Existe uma marcação temporal no primeiro período do texto. 

B) As atitudes do coronel reforçam seu caráter de homem 
doente. 

C) As informações sobre o caráter agressivo do coronel foram 
dadas pelo vigário. 

D) Os substantivos mansidão e caridade (linha 7) 
fundamentam as ações da pessoa que as recomendou. 

E) Partindo do significado do verbo responder (linha 4), 
imagina-se que o texto suscita um diálogo nas entrelinhas. 

 
15. No período “Respondi que não tinha medo de gente sã”, 
 
A) há duas orações coordenadas. 
B) a segunda oração é subordinada adjetiva. 
C) o pronome relativo é o elemento conector. 
D) a segunda oração é subordinada substantiva. 
E) há três orações coordenadas. 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

OS LIVROS COMO PAIXÃO 
 

Ninguém compreende minha paixão por livros, 
suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno 
apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de 
romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos 
médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O 
importante era possuir os livros, saber que toda aquela 
riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua 
mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava 
amorosamente as páginas. 

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia despender muito em 
livrarias. Por isso, roubava. Roubo, aliás, era uma expressão 
que lhe desagradava; preferia falar em algo como 
redistribuição da riqueza cultural. Mas o eufemismo não o 
ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão. 

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-
lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca 
se negou a fazê-lo. 

(SCLIAR, Moacyr. In Folha de S. Paulo, nov. 2002)
 
 
16. Observe o período: “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 

e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo.” De 
acordo com a gramática normativa, o período pode também 
assumir a seguinte estrutura: 
 

A) Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca negou-se a devolvê-las. 

B) Lhes pediam as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. 

C) Justiça seja feita, ele sempre devolvia-lhes as obras 
furtadas de volta quando  pediam-lhes. 

D) Pediam-nas a ele de volta e, justiça seja feita, ele nunca se 
negou a entregá-los as obras furtadas. 

E) Pediam ao ancião as obras furtadas de volta e, justiça seja 
feita, ele nunca se negou a entregá-las. 

 
17. Em qual das frases abaixo, a palavra em negrito tem a 

mesma classificação morfológica da palavra que (linha 6)? 
 
A) A mão que acariciava as lombadas. 
B) O problema é que livros custam dinheiro. 
C) Nem as mãos trêmulas. 
D) Mais do que isso. 
E) E dinheiro lhe faltava. 
  
18. A idéia genérica do texto evidencia um paradoxo. Marque a 

alternativa que fundamenta a afirmação. 
 
A) O velho desejava apenas roubar os livros. Leitura, para ele, 

era ato secundário. 
B) Os bibliotecários e o velho empreendem um jogo perigoso e 

engraçado. 
C) Desagradava ao velho a palavra roubo. 
D) O velho roubava livros porque não tinha dinheiro para 

comprá-los. 
E) O velho roubava porque admirava a riqueza cultural do 

passado.  
 



Prova Tipo 2                                                                                           11/06/2006 

PMAL 2006 – Oficial Assistente Social                                          5

19. “Não que ele os lesse. Ler era secundário.” Esse trecho 
pode também ser reescrito da seguinte forma: 
 

A) Embora a leitura fosse secundária, ele não lia. 
B) Não que ele os lesse, pois ler, era secundário. 
C) Ler era secundário, todavia ele não lia. 
D) Não que ele lesse os livros, pois ler era secundário. 
E) Mesmo que ele lesse os livros, a leitura era secundária. 
  
20. Qual a informação verdadeira sobre o fragmento: “Era uma 

expressão que lhe desagradava” (linhas 13-14)? 
 
A) Há um erro de regência no verbo desagradar; por isso, a 

frase deveria ser escrita: “uma expressão que o 
desagradava.” 

B) A segunda oração é subordinada substantiva. 
C) A palavra que é uma conjunção integrante. 
D) O lhe é um adjunto adnominal. 
E) O lhe é um objeto indireto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS I 
 
21. A Região Sudeste, particularmente o eixo São Paulo – Rio 

de Janeiro, funciona como centro de comando das 
atividades agrárias, influenciando intensamente o Centro – 
Sul e em menor escala, o restante do espaço nacional. Isso 
acontece por diversos motivos, exceto:  

  

A) Concentração populacional e o elevado nível de 
urbanização fazem do Sudeste o grande mercado de 
consumo do país, para o qual se volta boa parte das 
atividades agrárias organizadas com fins comerciais. 

B) Os solos brasileiros que são classificados como tipicamente 
irregulares, correspondem a 50,5% do total do país e quase 
metade está na Região Sudeste. 

C) Concentração de capital permite maiores investimentos para 
a melhoria das técnicas agrícolas, que, por sua vez, são 
tomadas como exemplo pelos produtores de outras áreas do 
país. 

D) As empresas se expandem e, para continuar a crescer, 
mantêm com elas fortes laços de dependência. 

E) As lavouras para exportação se desenvolvem e se 
modernizam cada vez mais – a maior parte delas concentra-
se na Região Sudeste e em áreas próximas, como o Sul e o 
Centro-Oeste.       

 
22.  Após a controvertida participação do Brasil na Conferência 

de Estocolmo em 1972, em  virtude da polêmica gerada em 
torno da sua proposta de desenvolvimento a qualquer preço, 
o governo brasileiro, em 1973, criou 

 

A) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. 

B) o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

C) a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. 

D) o Instituto do Meio Ambiente. 

E) a Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

 
23. Considere as características. 
 

I. As regiões mais baixas, onde predominam gramíneas 
formadas por planícies, estão permanentemente 
inundadas. 

II. As áreas que são inundadas por ocasião das cheias 
formam um verdadeiro mar interior, o mar de Xaraés. A 
vegetação nessas áreas é formada por árvores de 
médio porte, arbustos e plantas rasteiras. 

III. As áreas mais altas estão livres das inundações; 
possuem uma variada flora, onde podemos destacar 
plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e figueiras. 

 
Elas representam as regiões distintas de qual ecossistema 
brasileiro?         
              
A) Da Mata Atlântica. 

B) Do Manguezal. 

C) Da Campanha Gaúcha. 

D) Do Pantanal. 

E) Da Caatinga. 
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24. Uma das feições dominantes no litoral do Estado de 
Alagoas é a presença de corpos lagunares que, inclusive, 
são responsáveis pelo seu nome. A formação das lagunas, 
tem como causas, duas das citadas abaixo. Assinale aquela 
que está correta. 
 

A) A erosão marinha e a presença de falésias. 

B) As últimas transgressões marinhas e a sedimentação 
quaternária. 

C) A presença de falésias e as últimas transgressões marinhas.  

D) A erosão marinha e os recifes costeiros. 

E) Os recifes costeiros e a sedimentação quaternária. 

 

25. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
criou um novo indicador, o Índice de Conquistas 
Tecnológicas (ICT). Os países foram classificados em 
quatro grupos: líderes, líderes em potencial, adotadores 
dinâmicos de tecnologia e marginalizados. Entre 72 países 
avaliados, o Brasil ficou em 

 

A) 70º entre os países marginalizados. 

B) 65º entre os países marginalizados. 

C) 53º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 

D) 25º entre os países líderes em potencial. 

E) 43º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 
 

26. Com a “descoberta” da América por Cristóvão Colombo em 
1492, tornou-se necessário a regulamentação da conquista 
do Ocidente. Portugal impediu que prevalecesse a primeira 
linha de demarcação, que limitava o espaço territorial 
português até 100 léguas de Cabo Verde. Dadas as 
proposições, nesse contexto histórico, 

 
I. Portugal e Espanha assinaram, na cidade de 

Tordesilhas, a Capitulação da Partição do Mar Oceano, 
conhecida como Tratado de Tordesilhas. 

II. O Tratado de Tordesilhas traçava uma linha imaginária 
a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, de modo 
que as terras a oeste da linha pertenceriam a Portugal e 
a leste seria da Espanha. 

III. O Tratado de Tordesilhas evidenciava a supremacia da 
expansão marítima e comercial ibérica. 

IV. O Tratado foi ratificado em 1508, mas nunca foi 
demarcado. 

V. Somente nos séculos XVI e XVII, é que povoadores 
anônimos, luso-brasileiros “vergaram a vertical de 
Tordesilhas”, legando à história os verdadeiros limites 
do Brasil. 

 
quais estão corretas? 

 
A) I, III, V. 

B) I, IV, V. 

C) II, III, IV. 

D) II, IV, V. 

E) I, II, IV. 

 

27. A exploração agrícola no litoral brasileiro foi a única solução 
a apresentar viabilidade econômica, e a cana-de-acúcar o 
produto mais adequado para o plantio na zona costeira. 
Dadas as afirmativas seguintes, 

 
I. No início do século XVII grandes plantações 

esverdearam  de maneira uniforme o litoral da Paraíba 
até Sergipe, além do Recôncavo Baiano. 

II. Conhecido na Europa desde o Renascimento, como 
valor de especiaria, o açúcar era usado como moeda. 

III. No século XV, os portugueses desenvolveram sua 
produção nas ilhas do Atlântico. 

IV. Montar um engenho de açúcar requeria pouco capital. 
V. A maquinaria dos engenhos no início era importada de 

Flandres  e, depois, da Inglaterra. 
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 
A) II, IV e V.  

B) I, II e III. 

C) apenas a II. 

D) II e IV. 

E) I, III e V. 
 
28. O bandeirismo explorou a maior parte do território brasileiro, 

atingindo ainda terras de alguns dos países que fazem hoje 
limites com o Brasil. Dentre os diversos fatores de seu 
surgimento, é incorreto afirmar: 

 
A) A falta de recursos da Vila de S. Paulo nos primeiros tempos 

de sua história, obrigando seus habitantes a penetrarem no 
sertão, uma vez que a barreira representada pela Serra do 
Mar impedia a exportação de produtos coloniais.  

B) A necessidade que tinham os engenhos do Nordeste de 
uma quantidade enorme de escravos para o trabalho na 
lavoura da cana. 

C) A procura de riquezas minerais.  

D) A necessidade de defesa do governo na colônia que não 
tinha tropas disponíveis à altura para enfrentar inimigos 
estrangeiros. 

E) As dificuldades do governo colonial na solução dos 
problemas externos.  

 
29. A máquina administrativa e burocrática implantada na 

América portuguesa objetivava a máxima rentabilidade. Os 
portugueses deixavam o Reino na esperança de se 
tornarem proprietários de terras na Colônia. Nesse contexto 
da administração colonial, é correto afirmar: 

 

I. Martin Afonso de Souza organizou o cultivo de cana-de-
açúcar na região da atual Baixada Santista. 

II. Em 1533, com empréstimos de empresários ingleses e 
italianos, foi erguido o primeiro engenho do Brasil, o 
Engenho São Jorge dos Erasmos. 

III. Os escravos forros não poderiam ser absorvidos nos 
engenhos. 

 

Indique a alínea correta. 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 

B) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

E) As afirmativas II e III estão corretas. 
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30. Considere as realizações da História de Alagoas, abaixo 
relacionadas: 

 

I. Criação do Instituto  Penal Agrícola Santa Fé. 

II. Criação da Escola de Ciências Médicas. 

III. Criação do Batalhão da Rádio Patrulha. 

IV. Criação da Academia de Polícia Civil. 

V. Criação da COHAB. 
 
 

Essas realizações, colocadas na ordem cronológica correta, são: 

 

A) V, III, IV, I, II. 

B) I, V, II, III, IV. 

C) III, V, II, I, IV. 

D) II, I, IV, V, III. 

E) IV, V, III, II, I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. No que concerne à formação profissional do assistente 
social, Netto (1996) aponta duas tendências:        
 

A) assegurar técnicos treinados e afunilar a graduação para 
intervir com a máxima eficiência operativa. 

B) formar intelectuais com qualificação operativa e técnicos 
capazes  de intervir sobre as demandas a partir de sua 
compreensão teórico-crítica. 

C) institucionalizar a especialização como requisito para o 
exercício profissional. 

D) formar profissionais de cariz tecnocrático herdeiro da 
perspectiva modernizadora. 

E) dirigir a formação para especialistas ou manter o perfil 
generalista da graduação. 

 
32. O projeto de intenção de ruptura expressa tendências e 

forças que percorrem a estrutura da sociedade brasileira 
pós-64. Logo, conforme Netto (1991), as bases sócio-
políticas deste projeto estavam contidas e postas 

 
A) na democratização e no movimento das classes exploradas 

e subalternas derrotadas em abril. 

B) no movimento de reconceitualização do Serviço Social 
atrelado ao movimento da categoria na América Latina. 

C) na dimensão democrática e crítica que alicerçava a 
revolução do pensamento militar no Brasil. 

D) na perspectiva de ajustamento social do movimento dos 
trabalhadores no Brasil. 

E) na forma do movimento  de pequenos grupos na cidade e 
no campo. 

 
33. O espaço sócio-ocupacional do Serviço Social é afetado 

pelas transformações da sociedade contemporânea. Nesse 
contexto, pode-se verificar alguns fenômenos como: 

 
A) a heterogeneidade do universo de usuário do Serviço Social 

decorrente da diferenciação da classe trabalhadora – os 
protegidos, os precarizados e os excluídos. 

B) a concentração da responsabilidade com os “problemas 
sociais” no setor público. 

C) a definição das atribuições do assistente social que passa a 
atuar para o atendimento limitadas demandas sociais. 

D) no espaço ocupacional do assistente social não se verifica 
grandes mudanças porque a questão social, determinante 
da ação deste profissional, continua a mesma. 

E) as demandas sociais atendidas por práticas profissionais 
equivalem às reais necessidades da população. 

 
34. O Serviço Social é uma profissão, e como tal       
 
A) é uma especialização do trabalho coletivo no marco da 

divisão sociotécnica do trabalho. 

B) dispõe de uma teoria própria, sendo, portanto, uma ciência. 

C)  seus profissionais realizam pesquisas de natureza prática, 
o que caracteriza a natureza interventiva da profissão . 

D) tem-se constituído como uma área de produção de 
conhecimento, apoiado pelas empresas. 

E) não se vincula a um projeto que propõe a construção de 
uma nova ordem social. 
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35. A dimensão educativa do trabalho do assistente social pode 
ser efetivada por uma ação profissional que       

A) utilize apenas as técnicas de dinâmica de grupo. 
B) considere essa possibilidade somente nas abordagens 

coletivas dos usuários. 
C) incorpore instrumentos que facilitem a discussão sobre as 

problemáticas dos usuários. 
D) se caracterize como uma prestação administrativa de 

serviços sociais. 
E) priorize as reuniões e as palestras. 
  
36. A definição de família adotada pela  Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) é:   
  

A) Unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja 
economia é mantida pela contribuição de seus integrantes. 

B) O conjunto de pessoas elencadas no artigo 16 da Lei no 
8.213, de 24 julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo 
teto. 

C) Unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto. 
D) Unidade de referência entre pessoas que vivam sob o 

mesmo teto. 
E) Não há definição sobre família na LOAS. 

 
37. As reformas econômicas de ajuste estrutural, implantadas 

na América Latina, estão baseadas no que ficou conhecido 
como                 

 
A) Neoliberalismo. 

B) Consenso de Washington. 

C) Globalização. 

D) Reestruturação Produtiva. 

E) Acumulação Flexível. 
 

38. Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, a pessoa 
portadora de deficiência é aquela                 

 
A) incapacitada para a vida independente  e para o trabalho. 

B) impossibilitada de cuidar-se. 

C) portadora de patologia crônica. 

D) portadora de doenças infecto-contagiosas 

E) deficiente de direitos sociais. 
 

39. Na Lei de Regulamentação Profissional do Assistente Social 
– Lei nº 8662/93 – nos seus artigos 4 e 5 estão definidas as 
competências e atribuições privativas do assistente social, 
entre as quais destacam-se:  
 

A) Realizar estudo socioeconômico; elaborar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área da 
psicologia social. 

B) Definir para o indivíduo/cidadão os encaminhamentos 
necessários para a sua situação problema, a partir de seus 
juízos de valores; elaborar estudo socioeconômico e parecer 
social. 

C) Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 
junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares. 

D) Realizar projetos na área do direito; elaborar projetos 
sociais, prestar atendimento psíquico com abordagem 
clínica. 

E) Elaborar, implementar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública direta, entidades e 
organizações populares. 

40. A análise funcionalista sobre a Questão Social indica que  
 
A) é a expressão do processo de formação e desenvolvimento 

da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade. 

B) são os problemas sociais advindos da contradição capital x 
trabalho. 

C) é a manifestação, no cotidiano da vida social, dos 
problemas gerados pela inadaptação dos indivíduos à 
sociedade moderna. 

D) são as condições de vida dos trabalhadores e a garantia dos 
direitos sociais pelo Estado. 

E) é a parcela da classe trabalhadora inserida no mercado de 
trabalho que sofre diretamente a exploração do capital. 

 

41. Para Ana Abreo (1998), a família se caracteriza por ter 
vários subsistemas que se organizam dentro da estrutura 
familiar. Assim, o Serviço Social interfere nesse sistema 
com a finailidade de                   
 

A) contribuir para que os membros da família extrapolem os 
limites desse sistema. 

B) conduzir os membros a adquirirem maior capacidade para 
gerar novos comportamentos em relação ao ciclo da vida 
familiar. 

C) contribuir para que os membros da família se valorizem e 
encontrem meios de sobrevivência adequados. 

D) levar os membros da família a se engajarem em 
movimentos políticos da sociedade. 

E) elevar a auto-estima dos membros da família para que 
tenham menos problemas de saúde. 

  
42. Sobre o debate contemporâneo do Serviço Social, pode-se 

afirmar que               
 

A) somente as propostas profissionais inspiradas na 
modernidade estão no debate. 

B) somente as propostas profissionais inspiradas na pós-
modernidade estão no debate. 

C) a ênfase no estudo das representações e das 
singularidades encontra campo fértil na profissão. 

D) os avanços do projeto ético-político inviabilizam as 
propostas voltadas às abordagens individualistas e 
culturalistas. 

E) o aprofundamento do estudo da teoria marxiana possibilitou 
uma visão mais clara sobre os modelos de intervenção 
profissional. 

 
43. Quando o assistente social participa de uma equipe 

interdisciplinar, considera-se que este profissional  
 

A) divide as suas atividades com outros profissionais. 

B) deixa de ter suas particularidades, já que está em equipe. 

C) assume atribuições de outros profissionais. 

D) não consegue garantir uma atuação independente da 
equipe. 

E) compartilha saberes sem eliminar suas particularidades. 
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44. O Serviço Social é uma profissão que exige especialização 
a partir de uma formação universitária. Possui como 
instrumentos normativos:  

 

A) Código de Ética, Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da 
Profissão, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, ECA 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

B) Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da Profissão, 
Diretrizes Curriculares, Código de Ética Profissional, 
Estatuto do Funcionário Público. 

C)  Código de Ética, Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da 
Profissão, Diretrizes Curriculares, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

D) ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de 
Ética, Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da Profissão. 

E) Código de Ética, Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da 
Profissão, Diretrizes Curriculares. 

 
45.  O Serviço Social se institucionaliza e se desenvolve na 

sociedade capitalista como ação de cunho socioeducativa 
inscrita no campo político-ideológico. Nesse sentido, pode-
se dizer que essa profissão 
 

A) configura-se como um mecanismo para o repasse de bens e 
serviços assistenciais direcionados à reprodução material e 
subjetiva do trabalhador e sua família. 

B) responde às necessidades de subsistência física do 
trabalhador, educando-o para se transformarem em 
empreendedores do seu próprio negócio. 

C) mediatiza, pelas estratégias da assistência social, a relação 
entre as classes sociais, assegurando a ação filantrópica 
dos grupos privilegiados. 

D) caracteriza-se pela incidência dos efeitos das ações 
profissionais na formação da subjetividade dos 
trabalhadores em detrimento das necessidades básicas. 

E) define-se pela sua capacidade de redirecionar, 
redimensionar e assegurar as deficiências da sociedade no 
que se refere aos gastos públicos no âmbito das políticas 
sociais. 

 

46.  A atuação do assistente social na área de benefícios sociais 
pressupõe a compreensão de como se situa o Serviço 
Social na divisão social e técnica do trabalho. Nesse 
sentido, pode-se afirma que essa área 

 
A) confirma-se, historicamente, como um significativo campo 

de atuação profissional. 

B) foi um campo de atuação que se consolidou na década de 
1960 e, portanto, já foi superado no processo crítico da 
profissão. 

C) diz respeito a um espaço ocupacional que reproduz as 
forças dominantes na sociedade capitalista. 

D) revela-se como um retorno ao assistencialismo; logo, é um 
campo que deve ser descartado da ação do Serviço Social 
que tem uma natureza crítica 

E) nega o projeto ideopolítico da sociedade capitalista e aponta 
para uma direção estratégica do Serviço Social. 

 

47. No debate sobre a seguridade social, o serviço social 
aponta questões que                   

 
A) consideram a Constituição de 1988 ilimitada porque garante 

todos os diretos do cidadão. 

B) consideram que a seguridade social deve superar a lógica 
do seguro e avançar no sentido da cidadania. 

C) consideram a impossibilidade de socialização da política 
através dos conselhos de gestão e conferências. 

D) reforçam o conceito de seguridade social que inclui todos os 
direitos – educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência e assistência social. 

E) apontam para um sistema de proteção social que garanta 
somente os direitos a previdência, a assistência e a saúde já 
contidos na constituição de 1988. 

 
48. A Constituição Federal vigente transforma o município em 

ente federado autônomo, com poderes para legislar sobre 
assuntos de interesse local, instituir e arrecadar tributos, 
além de poder organizar e prestar serviços públicos 
municipais. Esse novo pacto federativo no Brasil visa a:  
 

A) ampliar o poder do governo central. 

B) delegar o poder decisório da União para os estados. 

C) transferir para a população as responsabilidades da gestão 
e do controle social. 

D) descentralizar o poder historicamente concentrado na esfera 
federal. 

E) diminuir os poderes no âmbito municipal. 

 
49. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei que 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, 
garante                          

  
A) que a família é responsável pela garantia de todos os 

direitos. 

B) exclusividade de atendimento aos direitos dos seguimentos 
mais frágeis socialmente. 

C) que crianças e adolescentes passam a ser considerados 
cidadãos, com direitos pessoais e sociais garantidos. 

D) prioridade para os direitos individuais das crianças e dos 
adolescentes. 

E) igualdade de direitos das crianças e dos adolescentes em 
relação aos adultos. 

 
50. Integra o conjunto de benefícios, serviços, programas e 

projetos da Assistência Social:                   
 
A) o Benefício de Prestação Continuada; os Benefícios 

Eventuais; e as Atividades Continuadas que visem à 
melhoria de vida da população. 

B) os Benefícios Eventuais e os de Prestação Continuada.  

C) os Programas de Assistência Social e os Projetos de 
Enfrentamento da Pobreza. 

D) o Benefício de Prestação Continuada; os Benefícios 
Eventuais; os Serviços Assistenciais; os Programas de 
Assistência Social e os Projetos de Enfrentamento da 
Pobreza. 

E) o Auxílio Funeral e o Auxílio Doença. 
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